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I 

ประกาศคุณูปการ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนีส้ำเร็จได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลอืเป็นอย่างดียิ่ง

จาก ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพศิ  ธรรมรัตน์ ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจติรา วงศ์อนุสิทธิ์ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความ

กรุณาเอาใจใส่ ดูแล ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตลอดจนให้ความช่วยเหลอืในการตรวจสอบ 

และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ส่งผลใหว้ิทยานิพนธ์สำเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยรู้สกึ

ซาบซึง้ในความเมตตาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.ธวัชชัย  ไพใหล ดร.ศรนีวล ศรหีริ่ง นายณัฐวุฒิ ไชยมหา และนายอภชิาติ จันทร์สรวย 

ที่กรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมอืวิจัย ในการวิจัยครั้งนีจ้นสำเร็จลุล่วง 

 ขอขอบพระคุณ ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

อุดรธานี เขต 3 ตลอดจนผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา เขต 3 ทุกท่าน ที่ได้กรุณาตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยและ

อำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย จงึขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และสมาชิกในครอบครัวทุกคนที่ให้การสนับสนุน

และช่วยเหลอืในทุก ๆ ด้านคอยดูแลและใหก้ำลังใจแก่ผูว้ิจัยตลอดมา คุณค่าและประโยชน์

ของวิทยานพินธ์ฉบับนี ้ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ที่ได้

อบรมสั่งสอนและสนับสนุนการศกึษาของผูว้ิจัยตั้งแต่ต้นจนปัจจุบัน 

 

 

ไชยา  หานุภาพ 

 
 



 

II 
 

ชื่อเรื่อง       การบริหารแบบมีสว่นร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลงานวิชาการของ 

    โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี  

    เขต 3 

ผู้วิจัย    ไชยา  หานุภาพ 

กรรมการที่ปรกึษา ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ  ธรรมรัตน์    

    ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา  วงศ์อนุสิทธิ์     

ปริญญา    ค.ม. (การบริหารการศกึษา) 

สถาบัน    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ปีที่พิมพ์    2564 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุง่หมาย 1) เพื่อศึกษาระดับการบริหารแบบมีสว่นร่วม        

และประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรยีน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

อุดรธานี เขต 3 2) เปรียบเทียบการบริหารแบบมีสว่นร่วม และประสิทธิผลงานวิชาการ           

ของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน จําแนกตามสถานภาพ

การดํารงตําแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 3) ศึกษาความสัมพันธ์

ของการบริหารแบบมีสว่นร่วมและประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรยีน 4) ศึกษาอํานาจ

พยากรณ์ของการบริหารแบบมีสว่นร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียนและ 

5) หาแนวทางการพัฒนาการบริหารแบบมีสว่นร่วมที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลงานวิชาการ            

ของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครูผูส้อน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ในปีการศึกษา 2563 จํานวน 344 คน ได้มาโดยในการสุม่ 

แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) จําแนกเป็นผูบ้ริหาร จํานวน 103 คน               

และครูผูส้อน จํานวน 241 คน จากจํานวน 103 โรงเรียน เครื่องมอืที่ใช้ในงานวิจัยเป็น

แบบสอบถามเกี่ยวกับพัฒนาการบริหารแบบมีสว่นร่วมที่สง่ผลต่อประสิทธิผลงานวิชาการ

ของโรงเรียน สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ

ทดสอบที (t-test) ชนิด Independent Samples สถิตทิดสอบเอฟ (F-test) แบบการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์

สัน (Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะหก์ารถดถอย

พหุคูณทีละขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)  



 

III 
 

 ผลการวิจัยพบว่า  

  1. การบริหารแบบมีสว่นร่วมโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

  2. ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

  3. การบริหารแบบมีสว่นร่วม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน จําแนกตามขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโดยรวมแตกต่าง

กันอย่างมนีัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 จําแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยรวมแตกต่าง

กันอย่างมนีัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 และจําแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

  4. ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอน จําแนกตามขนาดโรงเรยีน และประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน

โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จําแนกตาม ขนาดของโรงเรียน

โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจําแนกตามประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

  5. การบริหารแบบมีสว่นร่วม กับประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน 

โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

  6. การบริหารแบบมีสว่นร่วม มีจํานวน 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน โดยทั้ง 4 ด้าน มีนัยสําคัญทางสถิติ                    

ที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านความยึดมั่นผูกพัน (X2) ดา้นการตัง้เป้าหมายและวัตถุประสงค์

ร่วมกัน (X1) ดา้นการไว้วางใจกัน (X4) และด้านความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน 

(X3)  

    สามารถเขียนสมการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

       Y’ = 0.878 + 0.237 X2 + 0.235 X1 + 0.191 X4 + 0.135 X3 

    และสามารถเขียนสมการวิเคราะหก์ารถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน             

ได้ดังนี ้

       Z’ = 0.288 Z X2 + 0.267 Z X1 + 0.232 ZX4 + 0.155 ZX3  

    7. แนวทางพัฒนาการบริหารแบบมีสว่นร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลงาน

วิชาการของโรงเรียน เสนอแนะไว้ 4 ดา้น ประกอบด้วย ด้านการตัง้เป้าหมายและ

วัตถุประสงค์รว่มกัน ดา้นความยึดมั่นผูกพัน ด้านความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงาน 

และด้านการไว้วางใจกัน 

ค าส าคัญ:  การบริหารแบบมีสว่นร่วม  ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to: 1) examine the level of participative 
administration and the effectiveness of academic affairs administration in schools under 

Primary Educational Service Area Office 3 Udon Thani ; 2) compare the participative 

administration and the effectiveness of school academic affairs administration as 
perceived by school administrators and teachers with different working positions, 

school sizes, and work experiences; 3) determine the relationship between the 

participative administration and the effectiveness of school academic affairs 
administration; 4) identify the predictive power of the participative administration 

affecting the effectiveness of school academic affairs administration; and 5) establish 

the guidelines for developing  the participative administration affecting the 
effectiveness of school academic affairs administration. The samples were collected 

using multi-stage sampling consisted of a total of 344 participants, including 103 

school administrators and 241 teachers from 103 schools under  Udon Thani Primary 
Educational Service Area Office 3 in the 2020 academic year. The instrument for data 

collection was a set of questionnaires on the participative administration affecting the 

effectiveness of school academic affairs administration. The statistics for data analysis 
were mean, standard deviation, t–test (Independent Samples), One–Way ANOVA, 

Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient, and Stepwise Multiple Regression  

Analysis. 
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 The findings were as follows: 

  1. The participative administration, as a whole and in each aspect was 
at a high level. 

  2. The effectiveness of school academic affairs administration, as a 

whole and in each aspect was at a high level. 
  3. The participative administration as perceived by school administrators 

and teachers with different working position and work experiences differed at the .01 

level of significance overall. In terms of school sizes, the overall opinions of participants 
differed at the .05 level of significance, whereas there were, overall and in each 

aspect, not differences in terms of work experiences.   

  4. The effectiveness of school academic affairs administration as 
perceived by school administrators and teachers from different school sizes and work 

experiences, differed at the .01 level of significance overall. The overall opinions of 

participants, classified by school sizes, were different at the .05 level of significance, 
whereas they were not different in terms of work experiences overall and in each aspect.  

  5. The participative administration and the effectiveness of school 

academic affairs administration, as a whole had a positive relationship at the .01 level 
of significance. 

  6. The participative administration comprised four aspects which were 

able to predict the effectiveness of school academic administration at the .01 level of 
significance. The said aspects were commitment (X2), setting goals and objectives 

together (X1), trust (X4) and job autonomy (X3).  

   The regression equation of raw scores could be written as follows: 
      Y’ = 0.878 + 0.237 X2 + 0.235 X1 + 0.191 X4 + 0.135 X3  

   The regression equation of standard scores could be written as 

follows: 
      Z’ = 0.288 ZX2 + 0.267 ZX1 + 0.232 ZX4 + 0.155 ZX3 

  7. The guidelines for developing the participative administration affecting the 

effectiveness of school academic affairs administration involved four aspects: setting the  
goals and objectives together, commitment, job autonomy, and trust.  
 
Keywords : Participative Administration, Effectiveness of School Academic Affairs      

   Administration  
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29 การเปรียบเทียบการบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสํานักงานเขต

 พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็น

 ของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน จำแนกตามขนาดโรงเรียน 
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30 การเปรียบเทียบการบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสํานักงานเขต

 พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็น

 ของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน จำแนกตามขนาดโรงเรียน

 เป็นรายคู่………………………………………………………………………………….. 
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31 การเปรียบเทียบการบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสํานักงานเขต

 พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็น

 ของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน จำแนกตามประสบการณ์

 ในการปฏิบัติงาน………………………………………………………………………… 
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32 การเปรียบเทียบการบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสํานักงานเขต

 พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็น

 ของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน จำแนกตามประสบการณ์

 ในการปฏิบัติงานเป็นรายคู่………………………………………………………… 
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33 การเปรียบเทียบประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด

 สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา ประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3  

 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอนจำแนก

 ตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง……………………………………………… 
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34 การเปรียบเทียบประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด

 สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3  

 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอนจำแนก 

 ตามขนาดของโรงเรียน………………………………………………………………. 
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XIV 

บัญชีตาราง (ต่อ) 

ตาราง  หน้า 

35 การเปรียบเทียบประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด

 สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3  

 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอนจำแนก

 ตามขนาดของโรงเรียนเป็นรายคู่……………………………………………….. 
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36 การเปรียบเทียบประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด

 สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3  

 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอนจำแนก

 ตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน…………………………………………… 

 

 

 

136 

37 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม และ

 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนจากตัวแปร

 ทั้งหมด…………………………………………………………………………………… 

 

 

140 

38 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยการบริหารแบบ 

 มีส่วนร่วมที่มอีำนาจในการพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการ

 ของโรงเรียนโดยรวม (Yt) R2………………………………………………………. 

 

 

141 

39 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม  

 ที่มีอำนาจในการพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน 

 ด้านการพัฒนาหรอืการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการ

 พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น (Y1) R2…………………………………………. 
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40 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม  

 ที่มีอำนาจในการพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน  

 ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ (Y2) R2……………………………….. 

 

 

144 

41 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม  

 ที่มีอำนาจในการพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน  

    ด้านการจัดการเรยีนการสอนในสถานศกึษา (Y3) R2……………….. 
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XV 

บัญชีตาราง (ต่อ) 

ตาราง  หน้า 

42 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ม ี  

 อำนาจในการพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน  

 ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา (Y4) R2…………………..…. 

 

 

147 

43 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ม ี  

 อำนาจในการพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน  

 การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้(Y5) R2…………………………………….. 

 

 

148 

44 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ม ี  

 อำนาจในการพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน  

 การวัดผล ประเมินผล และดำเนนิการเทียบโอนผลการเรียน 

 (Y6) R2………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

149 

45 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ม ี 

 อำนาจในการพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน  

 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา (Y7) R2 

 

 

151 

46 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ม ี  

 อำนาจในการพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน  

 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมใหม้ีแหล่งเรยีนรู ้(Y8) R2………………… 

 

 

152 

47 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ม ี  

 อำนาจในการพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน  

 ด้านการนิเทศการศกึษา (Y9) R2………………………………………………… 

 

 

153 

48 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมทีม่ ี  

 อำนาจในการพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน  

 ด้านการแนะแนว (Y10) R2………………………………………………………….. 
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XVI 

บัญชีตาราง (ต่อ) 

ตาราง  หน้า 

49 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ม ี 

 อำนาจในการพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน  

 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

 การศกึษา (Y11) R2…………………………………………………………………….. 

 

 

 

155 

50 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ม ี  

 อำนาจในการพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน  

 ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ (Y12) R2 

 

 

157 

51 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ม ี  

 อำนาจในการพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน  

 ด้านการประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับ

 สถานศกึษาและองค์กรอื่น (Y13) R2…………………………………………… 

 

 

 

158 

52 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ม ี  

 อำนาจในการพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน  

 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว  

 องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัด

 การศกึษา (Y14) R2…………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

159 

53 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ม ี 

 อำนาจในการพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน

 ด้านการจัดทำ ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ

 ของสถานศกึษารวม (Y15) R2…………………………………………………….. 

 

 

 

161 

54 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ม ี 

 อำนาจในการพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน  

 ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศกึษา (Y16) R2 
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55 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ม ี  

 อำนาจในการพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน  

 ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา (Y17) R2……… 
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XVII 

บัญชีตาราง (ต่อ) 

ตาราง  หน้า 

56 ทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มอีำนาจพยากรณ์ประสิทธิผล 

 ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่

 การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3…………………………………….. 

 

 

164 

57 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผู้เช่ียวชาญ การบริหารแบบมี

 ส่วนร่วมของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

 ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3……………………………………………………. 

 

 

257 

58 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผู้เช่ียวชาญ ประสิทธิผลงาน

 วิชาการของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

 ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3…………………………………………………….. 

 

 

261 

59 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายข้อ (r) และค่าความเชื่อมั่น

 ของแบบสอบถาม การบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสำนักงาน

 เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3………………………. 

 

 

277 

60 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายข้อ (r) และค่าความเชื่อมั่น

 ของแบบสอบถาม ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน  

 สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 
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XVIII 

บัญชีภาพประกอบ 

ภาพประกอบ หน้า 

1 กรอบแนวคิดในการวิจัย............................................................... 13 

2 สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร 

 คณบดีคณะครุศาสตร์ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

 ครุศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

 สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร................................................... 

 

 

 

 

297 

3 สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและ

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร...... 
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4 สัมภาษณ์ ดร.ศรีนวล ศรีหริ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสอง

 หอ้งหนองแหว้โนนศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

 ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 อำเภอหนองหาน  

 จังหวัดอุดรธาน.ี...................................................................... 
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5 สัมภาษณ์ นายณัฐวุฒิ ไชยมหา ผูอ้ำนวยการโรงเรียนคำสง่า

 ประชาสรรค์ สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

 อุดรธานี เขต 3 อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี........................ 

 

 

298 

6 สัมภาษณ์ นายรณฤทธิ์ นาผล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองเม็ก 

 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 

 อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี............................................ 

 

 

299 

7 สัมภาษณ์ นายชวลิต นามโยธา ศกึษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  

 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา เขต 3..................... 
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XIX 

บัญชีภาพประกอบ (ต่อ) 

ภาพประกอบ หน้า 

8 สัมภาษณ์ นางสาววรรษพร แสงโยจารย์ ศกึษานิเทศก์ 

 ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

 เขต 3..................................................................................... 
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9 สัมภาษณ์ นางสาวจณิณ์ธิตา มคีุณ ชำนาญการพิเศษ  

 โรงเรียนหนองหานวิทยา สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

 มัธยมศกึษาเขต 20 อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี.............. 
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10 สัมภาษณ์นายอภิชาติ จันทร์สรวย ครูชำนาญการพิเศษ  

 โรงเรียนชุมชนวังทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

 ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี.... 
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11 สัมภาษณ์ จ่าสิบโท กิตปกรณ์ พึ่มกุล ครูชำนาญการพิเศษ  

 โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด สำนักงานเขตพืน้ที่

 การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 อำเภอหนองหาน 

 จังหวัดอุดรธาน.ี..................................................................... 
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บทที่ 1 

บทนำ 

ภูมิหลัง 

 การปฏิรูปการศกึษาตามพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กําหนดให้มกีารบริหารและการจัดการศกึษาไว้ใน

หมวด 5 ส่วนที่ 1 การบริหารและการจัดการศกึษาของรัฐ ไว้ว่ามาตรา 39 ให้กระทรวง

กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศกึษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การ

บริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษา และสถานศกึษาในเขตพืน้ที่การศกึษาโดยตรง หลักเกณฑ์และวิธีการกระจาย

อำนาจดังกล่าวใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวง จากการเปลี่ยนแปลงของการปฏิรูปการศกึษา

ดังกล่าวซึ่งเป็นการกระจายอํานาจการจัดการจัดการศึกษา ซึ่งการบริหารและการจัด

การศกึษาของประเทศไทย จงึมแีนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกระจายอำนาจการจัด

การศกึษา เพื่อให้ผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องหรอืหน่วยงานระดับปฏิบัติมีอำนาจในการตัดสินใจ 

และสนับสนุนใหผู้ม้ีส่วนได้ส่วนเสีย มสี่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศกึษา ทำให้ทรัพยากรบุคคลของชาติมีคุณภาพ มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย 

จติใจ สตปิัญญามีความรู ้และคุณธรรมทั้งการอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมีความสุขต่อไป 

การกระจายอำนาจในทางการศกึษาจะเน้นการกระจายอำนาจจากหน่วยงานส่วนกลางไป

ยังสถานศกึษา และให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศกึษาอย่าง

แท้จรงิ ความสำคัญของการกระจายอาจการบริหารและการจัดการศกึษาไปสู่สถานศกึษา 

เพือ่ให้มอีิสระในการบริหารจัดการ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่นำไปสู่กระบวนการ 

พัฒนาตนเองตามธรรมชาติของผูเ้รียนและเต็มตามศักยภาพ โดยกำหนดให้กระทรวง

กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศกึษาไว้ครบทุกด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ  

ด้านงบประมาณ ดา้นการบริหารบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไปไปยังสถานศึกษา

โดยตรง (ทับทิม แสงอนิทร, 2559, หนา้ 1) 

 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานสำคัญที่ตอ้งขับเคลื่อน

เพื่อเตรียมคนให้มคีวามพร้อมสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบที่เกิดขึน้รอบด้าน  
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จงึเล็งเห็นว่าการจะพัฒนาคนต้องเริ่มจากครอบครัวและสถานศกึษาขั้นพืน้ฐานให้เข้มแข้ง

และมีประสิทธิผลก่อน จงึจะสามารถพัฒนากระบวนการด้านต่าง ๆ ได้มกีารพัฒนาไปใน

ทิศทางเดียวกันทั้งระบบ หัวใจสำคัญของการพัฒนา การจัดการศึกษาให้มปีระสิทธิผล 

จงึตอ้งอาศัยความร่วมมอืกับทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศกึษา และการจัดการ

ให้เกิดผลดีมปีระสิทธิภาพตรงตามความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะผู้ปกครองตอ้ง

อาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วม (อนง อาจจงทอง, 2557, หน้า 44) ซึ่งจัดการศึกษาตาม

แนวการปฏิรูปการศกึษาตามพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 38 โดยในแต่ละเขตพื้นที่การศกึษาให้มี

คณะกรรมการและสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา มอีำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลจัดตั้ง  

ยุบ รวม หรอืเลิกสถานศกึษาขั้นพื้นฐานในเขตพืน้ที่การศกึษา ประสานและส่งเสริมองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศกึษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐาน

การศกึษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศกึษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน 

องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาบันประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่

จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการเขตพื้นที่

การศกึษา ประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสมาคมผูป้ระกอบการวิชาชีพผู้บริหาร ผูแ้ทนสมาคมผูป้ระกอบการ

วิชาชีพผู้ปกครองและครู และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศกึษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม  

ซึ่งจากที่กล่าวมาในสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาจะมีการประสานกับหลายฝ่ายขับเคลื่อน

งานให้เกิดประสิทธิผล (พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 3) หนา้ 2) 

 โรงเรียนจะมีบทบาทหนา้ที่หลากหลายเพื่อขับเคลื่อนองค์กรเพื่อสร้าง

ประสิทธิผลทางการศกึษา โรงเรียนจงึต้องมีการกระจายอํานาจการบริหาร และจัดการ

ศกึษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

โดยปรับปรุงการศกึษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  

สร้างเสริม ความรูแ้ละปลูกฝังจิตสํานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมอืง การปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตรยิ์เป็นประมุข การจัดการศกึษาตามภารกิจของ

สถานศกึษาจึงเป็นการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเ้ป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 

จติใจ สตปิัญญา ความรู ้และคุณธรรม มจีรยิธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 

สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมีความสุข ด้วยเหตุนี้สถานศกึษาจึงมคีวามสําคัญและได้

ใกล้ชิดกับผูเ้รียนมากที่สุด เป็นหน่วยงานที่ให้บริการการเรียนการสอนแก่ผูเ้รียนโดยตรง 
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และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดขึ้นอย่างแท้จรงิ (โศภิดา คล้ายหนองสรวง, 2558, 

หนา้ 1) 

 การบริหารงานวิชาการ ถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารสถานศกึษา เพราะ 

จุดมุ่งหมายของสถานศกึษา ก็คือ การจัดการศกึษาให้มีคุณภาพ ซึ่งขึน้อยู่กับงานวิชาการ 

ทั้งสิน้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรยีนบรรลุจุดหมายของการศกึษาที่กำหนดไวอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ 

สูง ให้มคีุณภาพ มคีวามรู้ มีจริยธรรม และคุณสมบัติตามที่ต้องการ เพื่อนำไปใช้ใน 

การดำรงชีวติในสังคมต่อไปได้เป็นอย่างด ีหากเปรียบงานแผนงานเป็นสมองเป็นแผนที่ 

เป็นเข็มทิศของชีวิต งานวิชาการก็คือหัวใจของสถานศึกษาที่มคีวามสัมพันธ์กับงานแผน 

อย่างแยกไม่ได้การจะบริหารงานวิชาการให้ประสบผลสัมฤทธิ์ต้องตระหนักว่าหัวใจของ 

การจัดการศกึษาคือผูเ้รียน หากจะดูว่างานวิชาการโรงเรียนใดเป็นอย่างไร ดูได้จาก 

นักเรียนในโรงเรยีนนั้น ๆ การบริหารงานวิชาการจะเกิดประสิทธิผลได้ ผูบ้ริหารโรงเรียน 

จะทราบและเข้าใจเป็นอย่างดตี่อการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ งานวิชาการจงึถือเป็น 

งานหลักไม่ว่าจะเป็นสถานศกึษาประเภทใดก็ตามการดำเนนิงานวิชาการจงึมีความสำคัญ 

อย่างยิ่ง (ภัทรสุดา เกิดแสง, 2563, หนา้ 3) 

 การบริหารงานวิชาการในสถานศกึษา จะเกี่ยวข้องกับกรอบงานบริหารงาน 

วิชาการของกฎกระทรวงศกึษาธิการ 2550 ประกอบด้วย 17 งาน ดังนี้ 1) การพัฒนาหรอื 

การดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 2) การวางแผน

งานวิชาการ 3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4) การพัฒนาหลักสูตรของ 

สถานศกึษา 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6) การวัดผลประเมินผลและดำเนินการ 

เทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา 8) การ 

พัฒนาและส่งเสริมให้มแีหล่งการเรยีนรู้ 9) การนิเทศการศกึษา 10) การแนะแนว 

การศกึษา 11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา 12) การ 

ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 13) การประสานความร่วมมอืในการพัฒนา 

วิชาการกับสถานศกึษาและองค์กรอื่น 14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 

ครอบครัวองค์กรหน่วยงานสถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา 15) การ 

จัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 16) การคัดเลือกหนังสือแบบเรียน 

เพื่อใช้ในสถานศกึษา 17) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา (สำนักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน. 2550, หน้า 18 - 121) 
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 ผูบ้ริหารสถานศกึษา และครูผู้สอนเป็นตัวจักรสำคัญในองค์กร ซึ่ง

เปรียบเสมอืนสัญลักษณ์ขององค์กร ในการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าการปฏิรูปการศึกษา 

เป็นการเปลี่ยนแปลงการศึกษาทั้งระบบเป็น Systemic Change เป็นการปรับรื้อและ

ปรับปรุงครัง้ใหญ่ อันได้แก่ การบริหารหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และวิชาชีพที่

เราเรยีกกันว่า ปรับ 4 องค์ประกอบใหญ่ (Components) การบริหารและจัดการศกึษาของ

สถานศกึษา เป็นหนา้ที่ของผูบ้ริหารโดยตรงที่ดำรงตำแหน่ง ตามสิทธิและหน้าที่ของ

ตำแหน่งนัน้ การบริหารมีความจำเป็นมากยิ่งขึ้นและเห็นชัดขึน้ เมื่อองค์กรมีขนาดใหญ่  

มีสมาชิกมากขึ้น ลักษณะงานซับซ้อน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรซับซ้อนขึ้น หรอืเมื่อมี

การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างหน่วยงาน นโยบายของรัฐ ตลอดทั้งความเจรญิก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยี ทำให้ตอ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน ค่านิยมในการทำงาน ซึ่งผู้บริหารตอ้ง

อาศัยหลักการและทฤษฎีต่าง ๆ ทางการบริหารเพื่อเป็นแนวทางในการทำความเข้าใจ 

ทำนาย ตัดสินใจ และควบคุมพฤติกรรมต่าง ๆ ในหน่วยงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของหน่วยงาน ลักษณะต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

กับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ในการบริหารและจัดการศกึษาของสถานศกึษา  

(กนิษฐา สุขสมัย และประสพชัย พสุนนท์, 2558, หน้า 11)  

 ดังนัน้ การบริหารให้เกิดประสิทธิผลได้ดีนัน้ขึน้อยู่กับการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ทีส่่งผลใหโ้รงเรียนมีประสิทธิผลงานวิชาการ โดยการผลิตนักเรียนใหม้ีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูง ด้านความสามารถพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก ดา้นความสามารถ

ปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ด้านความสามารถแก้ปัญหาภายใน

โรงเรียน (โศภิดา คล้ายหนองสรวง, 2558, หน้า 4) การปฏิรูปการศกึษา ตาม

พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 

ที่มกีารเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดการศกึษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน การ

บริหารจัดการ ตลอดจนเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ให้สอดรับกับสังคมและวิถีชีวติที่เปลี่ยนแปลงไป 

ทําให้การจัดการศกึษาขั้นพื้นฐานของสถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ (ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 – 6) และ     

ขยายโอกาสทางการศกึษา (ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)             

โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของสํานักงานเขตพื้นทีการศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 

ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไม่เป็นที่พึงพอใจ กล่าวคือในปีการศกึษา 2562       

ผลการทดสอบการประเมินระดับชาติ ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 จํานวน 109 โรงเรียน 
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ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 47.95 คณิตศาสตร์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 31.60 

วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 34.30 ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 30.86  

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 จํานวน 89 โรงเรียน ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55.91 

คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 26.98 วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 30.22 

ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 32.98 (สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

อุดรธานี เขต 3, 2562, หน้า 1) ซึ่งจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้สรุปว่า ผูบ้ริหารต้องมกีาร

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารการศกึษา เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย มีประสทิธิภาพ มีการจัดกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อผู้เรยีนกระบวนการดังกล่าว ได้แก่ การวางแผน การจัดการทางวิชาการ การผลิตสื่อ 

อุปกรณ์การสอนการวัดผลประเมินผล การดำเนินงานวิจัยในชัน้เรียน รวมถึงการนิเทศ 

ติดตามที่ส่งผลใหม้ีความเข้มแข็งทางวิชาการ (สิรริัชต์ แก้วงาม, 2562, หน้า 4) 

    จากเหตุผลและความเป็นมาดังกล่าวผูว้ิจัยในฐานะของครูผู้สอนใน

สถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 สนใจที่จะ

ศกึษาการปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรยีน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 เพื่อที่ผูบ้ริหารและ

ครูผูส้อน อันจะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเกิด

ประสิทธิผลกับผูเ้รียน และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา ชุมชน และการพัฒนาประเทศ

ต่อไป 

คำถามของการวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดคำถามการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน อยู่ในระดับใด    

  2. ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน อยู่ใน

ระดับใด 

  3. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและ
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ครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และ

ขนาดโรงเรยีนที่แตกต่างกัน แตกต่างกันหรอืไม่อย่างไร  

  4. ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนก

ตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดโรงเรียนที่

แตกต่างกัน แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร  

  5. การบริหารแบบมีส่วนร่วมและประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน มีความสัมพันธ์กันหรอืไม่อย่างไร   

  6. การบริหารแบบมีส่วนร่วมใดบ้างที่มอีํานาจพยากรณ์ประสิทธิผลงาน

วิชาการของโรงเรียน สังกัดสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี  

เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 

  7. แนวทางพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลงาน

วิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 เป็น

อย่างไร 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัยไว้ดังนี้ 

  1. เพื่อศกึษาระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน

และครูผูส้อน  

  2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน  

  3. เพือ่เปรียบเทียบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน

และครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการในการ

ปฏิบัติงาน และขนาดโรงเรียน  
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  4. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธผิลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน

และครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

และขนาดโรงเรยีน  

  5. เพื่อศกึษาความสัมพันธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมและประสิทธิผล

งานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน  

  6. เพื่อศึกษาอํานาจพยากรณ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

อุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน  

  7. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลงานวิชาการผลโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

อุดรธานี เขต 3  

สมมตฐิานของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ตั้งสมมตฐิานการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก    

  2. ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน อยู่ใน

ระดับมาก 

  3. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และ

ขนาดโรงเรยีนที่แตกต่างกัน แตกต่างกัน  

  4. ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนก

ตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดโรงเรียน 

ที่แตกต่างกัน แตกต่างกัน  
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  5. การบริหารแบบมีส่วนร่วมและประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน มีความสัมพันธ์กันทางบวก   

  6. การบริหารแบบมีส่วนร่วมอย่างน้อย 1 ด้านมอีำนาจพยากรณ์

ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

อุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน                                         

ความสำคัญของการวิจัย   

 ในการวิจัยปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลงานวิชาการ

ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ครัง้นี้  

จะก่อใหเ้กิดประโยชน์ ดังนี้ 

  1. ผลการวิจัยจะเป็นสารสนเทศสำหรับผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 นำไปประกอบการจัดการบริหารโรงเรียน

เพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล 

  2. ผลการวิจัยจะเป็นสารสนเทศพืน้ฐานสำหรับสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 เพื่อนำผลไปประกอบการพิจารณาในการส่งเสริม

สนับสนุนกระบวนการบริหารโรงเรียนได้อย่างมปีระสิทธิภาพต่อไป 

  3. ผลการวิจัยจะเป็นแนวทางในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร

โรงเรยีนมาใช้ในการบริหารองค์กร ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลงานวิชาการโรงเรียน  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 และเขตอื่น ๆ 

ขอบเขตของการวจิัย 

 การวิจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลงานวิชาการของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา เขต 3 ในครั้งนี้ ผู้วจิัยได้กำหนด

ขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 

  1. ขอบเขตของเนื้อหา 

   การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

งานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา เขต 3 ดังนี้ 
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    1.1 การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนผูว้ิจัยได้ทำการสังเคราะห์  

เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ ระวีวรรณ 

หงส์กิตตยิานนท์ (2557, หน้า 27) กัญวัญญ์ ธารีบุญ และนพดล เจนอักษร (2558, หนา้ 

125) กมลชนก ศรวีรรณา (2561, หนา้ 25 - 26)  นุชนาถ สอนสง และสงวน อนิทร์รักษ์  

(2561, หนา้ 125) Cohen & Uphoff (1977, อ้างในถึงใน วิษณุ หยกจนิดา, 2557, หน้า 10-

11) Bryman (1986, p. 139) และ Swansburg (1996, pp. 391 – 394) ประกอบด้วยการ

บริหารแบบมีส่วนร่วม 4 ด้าน คือ 

     1.1.1 การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน 

     1.1.2 ความยึดมั่นผูกพัน 

     1.1.3 ความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงาน 

     1.1.4 การไว้วางใจกัน 

    1.2 ประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรียน จากกฎกระทรวง

ศกึษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หนา้ 29) แบ่งเป็น 17 ด้าน ได้แก่ 

     1.2.1 การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็น 

การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 

     1.2.2 การวางแผนงานด้านวิชาการ 

     1.2.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา 

     1.2.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

     1.2.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

     1.2.6 การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

     1.2.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษา 

     1.2.8 การพัฒนาและส่งเสริมใหม้ีแหล่งเรียนรู้ 

     1.2.9 การนิเทศการศกึษา 

     1.2.10 การแนะแนว 

     1.2.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศกึษา 

     1.2.12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

     1.2.13 การประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศกึษาและองค์กรอื่น 
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     1.2.14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 

องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

     1.2.15 การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 

ของสถานศกึษา 

     1.2.16 การคัดเลือกหนังสอื แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 

     1.2.17 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา  

  2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   2.1 ประชากรที่ใชใ้นการศกึษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรการวิจัย 

(Research Population) ผูบ้ริหารและครูผูส้อนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษา เขต 3 ปีการศกึษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 2,120 คน จำแนกผูบ้ริหาร จำนวน 

203 คน และครูผูส้อน จำนวน 1,917 คน คิดเป็นรายสถานศกึษา จำนวน 203 โรงเรียน  

   2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและครูผูส้อน สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ในปีการศกึษา 2563 จำนวน 

344 คน จำแนกเป็นผู้บริหาร จํานวน 103 คน และครูผู้สอน จํานวน 241 คน จากจำนวน 

103 โรงเรียน กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่ และ

มอร์แกน (Krejcie & Morgan) ใชว้ิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างการได้มาของกลุ่มตัวอย่างใช้

วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling)           

  3. ตัวแปรที่ศึกษา 

   ตัวแปรที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี้ กำหนดเป็นตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม

ดังนี้ 

    3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 

     3.1.1 สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

                3.1.1.1 ผูบ้ริหารโรงเรียน  

      3.1.1.2 ครูผูส้อน  

3.1.2 ขนาดของโรงเรียน 

      3.1.2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก 

                3.1.2.2 โรงเรียนขนาดกลาง 

                3.1.2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ 
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     3.1.3 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

                       3.1.3.1 น้อยกว่า 10 ปี 

      3.1.3.2 ระหว่าง 10 - 20 ปี 

      3.1.3.3 มากกว่า 20     

    3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 

     3.2.1 การบริหารแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ 

      3.2.1.1 การต้ังเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน  

      3.2.1.2 ความยึดมั่นผูกพัน  

             3.2.1.3 ความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงาน  

             3.2.1.4 การไว้วางใจกัน  

     3.2.2 ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน 17 ด้าน 

ได้แก่ 

              3.2.2.1 การพัฒนาหรอืการดำเนินการเกี่ยวกับการให้

ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 

      3.2.2.2 การวางแผนงานด้านวิชาการ 

      3.2.2.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา 

      3.2.2.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา 

      3.2.2.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

      3.2.2.6 การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผล

การเรียน 

      3.2.2.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา 

      3.2.2 8 การพัฒนาและส่งเสริมใหม้ีแหล่งเรยีนรู้ 

      3.2.2.9 การนเิทศการศกึษา 

      3.2.2.10 การแนะแนว 

      3.2.2.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศกึษา 

      3.2.2.12 การส่งเสริมชุมชนให้มคีวามเข้มแข็งทางวิชาการ 

      3.2.2.13 การประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศกึษาและองค์กรอื่น 
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      3.2.2.14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 

ครอบครัวองค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา 

      3.2.2.15 การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน

วิชาการของสถานศกึษา 

      3.2.2.16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศกึษา 

      3.2.2.17 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา  

กรอบแนวคดิของการวิจัย 

 กรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

อุดรธานี เขต 3 ผูว้ิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม 4 ด้าน 

คือ 1) การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน 2) ความยึดมัน่ผูกพัน 3) ความเป็นอิสระ

ต่อความรับผดิชอบในงาน 4) การไว้วางใจกัน ซึ่งได้จากการสังเคราะห์เอกสารทางวิชาการ

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ ของ ระวีวรรณ หงส์กิตติยานนท์ 

(2557, หนา้ 27) กัญวัญญ์ ธารีบุญ และนพดล เจนอักษร (2558, หนา้ 125) กมลชนก 

ศรวีรรณา (2561, หน้า 25 - 26) นุชนาถ สอนสง และสงวน อนิทร์รักษ์ (2561, หน้า 125) 

Cohen & Uphoff (1977, อ้างถึงใน วิษณุ หยกจินดา, 2557, หน้า 10 - 11) Bryman (1986, 

p. 139), Swansburg (1996, pp. 391 – 394) และประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน 

ตามกฎกระทรวงซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และวธิีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัด

การศกึษา พ.ศ. 2550 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแห่ง

พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

การศกึษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545) แบ่งเป็น 17 ด้าน ซึ่งสามารถกำหนด เป็นปัจจัย

ที่สำคัญนำมากำหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยปรากฏดังภาพประกอบ 1 
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             ตัวแปรอิสระ                                 ตัวแปรตาม  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ความหมายของบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลงานวิชาการของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ผูว้ิจัยได้กำหนด

นิยามศัพท์เฉพาะไว้ดังนี้ 

  1. การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มี

ส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายและการตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญต่อการบริหารหน่วยงาน 

โดยมีลักษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมทำ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมควบคุมและ

ตรวจสอบในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมอีิสระ โดยกระทำด้วยความเต็มใจเพื่อให้

งานนั้นดำเนนิไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

1. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

    1.1 ผูบ้ริหารโรงเรียน  

    1.2 ครูผู้สอน 

2. ขนาดโรงเรยีน 

    2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก 

    2.2 โรงเรียนขนาดกลาง 

    2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ 

3. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

    3.1 น้อยกว่า 10 ปี 

    3.2 ระหว่าง 10 - 20 ปี 

    3.3 มากกว่า 20 

 
1. การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

   1.1 การตั้งเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ร่วมกัน  

   1.2 ความยึดมัน่ผูกพัน  

   1.3 ความเป็นอิสระต่อความ

รับผิดชอบในงาน  

   1.4 การไว้วางใจกัน 

2. ประสิทธิผลงานวิชาการของ

โรงเรียน 17 ด้าน 

 

แนวทางการพัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลงานวิชาการของ

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 
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   1.1 การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน หมายถึง กระบวนการ

ทำงานที่มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องในงานนั้น ๆ มีการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน 

หมายถึง การร่วมกำหนดขอบเขตของงานที่จะทำให้ โดยสร้างขอ้ตกลงร่วมกันในองค์กร 

ให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

   1.2 ความยึดมัน่ผูกพัน หมายถึง การที่บุคคลในองค์การมโีอกาสได้มี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจกับผู้บริหาร มีความรูส้ึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ  

มีเจตคติทีด่ีต่อองค์การโดยยอมรับค่านยิมเป้าหมายขององค์การ มคีวามยินดีที่จะใช้

สติปัญญาของตนเพื่ออุทิศพลังกายพลังใจเพื่อผลักดันให้งานของตนเองและองค์การ

ประสบความสำเร็จ    

   1.3 ความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงาน หมายถึง การที่บุคคลใน

องค์การมอีิสระต่อความรับผิดชอบในงานนั้น ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ถูก

ควบคุม มอีิสระในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเอง มีอสิระในการกำหนดวิธีการ

ทำงาน มอีิสระในการกำหนดตารางการทำงาน และมีอิสระในการกำหนดเกณฑ์การ

ทำงานโดยผูป้ฏิบัติงานต้องทำงานอย่างเต็มที่ความและมีความรับผดิชอบงานที่ตนสนใจทำ 

   1.4 การไว้วางใจกัน หมายถึง การที่บุคคลในองค์การมีความเต็มใจ

ยินยอมหรอืเชื่อมั่นของผู้ที่ไว้วางใจต่อผูท้ี่ได้รับความไว้วางใจโดยผู้ใต้บังคับบัญชาจะ

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์ เรียบร้อย หากได้รับการยอมรับวางใจจากผูบ้ริหาร 

    ในการวิจัยครั้งนีว้ัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

งานวิชาการของโรงเรียน ได้จากแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของ

ตามวิธีของ Rensis Likert’s Method ที่ผู้วจิัยสร้างขึ้น 

  2. ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน หมายถึง การบริหารทรัพยากรที่มี

อยู่ได้อย่างสมดุล โดยดําเนินงานที่บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ หรอืตามเป้าหมาย 

ที่กำหนดไว้ โดยเป็นผลมาจากการดำเนินงานทางวิชาการตามขอบข่ายงานวิชาการ 

ทั้ง 17 ด้าน ใหบ้รรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตัง้ไว้ ดังนี้ 

   2.1 การพัฒนาหรอืการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนา

สาระหลักสูตรท้องถิ่น หมายถึง ความสำเร็จของโรงเรียนที่สามารถวิเคราะห์บริบท และสิ่ง

แวดล้มในท้องถิ่นได้ และนำมาจัดทำสาระการเรียนรูท้้องถิ่นของสถานศกึษาเพื่อนำไป

จัดทำรายวิชาพื้นฐานหรอืรายวิชา หน่วยการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อจัด

ประสบการณ์และจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนให้แก่ผู้เรียนประเมินผลและปรับปรุง 
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   2.2 การวางแผนงานด้านวิชาการ หมายถึง ความสำเร็จของโรงเรียนที่มี

การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อวางแผนงานในการกำกับ ดูแลนเิทศและติดตามเกี่ยวกับงาน

วิชาการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด 

   2.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา หมายถึง ความสำเร็จของ

โรงเรียนในการจัดทำแผนการเรียนรูทุ้กกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการนำสื่อใช้สื่อการเรียน

การสอน พัฒนาหอ้งสมุด ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อนำมาสู่ความเป็นเลิศของนักเรียน 

   2.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา หมายถึง ความสำเร็จของ

โรงเรียนในการจัดทำหลักสูตรสถานศกึษาให้เป็นของตนเอง โดยเนื้อหาของหลักสูตรมี

ความสอดคล้องกับบริบทสถานศกึษาและท้องถิ่น มีการนิเทศ ตดิตาม ประเมินผลและ

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศกึษาและรายงานผลใหส้ำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษารับทราบ 

   2.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ หมายถึง ความสำเร็จของโรงเรียนใน

การจัดเนือ้หาสาระและกิจกรรมใหส้อดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดย

ผูเ้รียนสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเองได้ มกีารปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์มีการประสานความร่วมมอืกับบิดามารดา และบุคคลในชุมชน

ทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผูเ้รียนตามศักยภาพ 

   2.6 การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

หมายถึง ความสำเร็จของโรงเรียนที่มกีารกำหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของ

สถานศกึษาตามหลักสูตรสถานศกึษาโดยใหส้อดคล้องกับนโยบายระดับประเทศเป็นลาย

ลักษณ์อักษรให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศกึษา มีเครื่องมือใน

การวัดและประเมินผล มีระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอน 

ผลการเรียนเพื่อใช้ในการอ้างองิ ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน 

การสอน  

   2.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา หมายถึง 

ความสำเร็จของโรงเรียนในการพัฒนาครูผูส้อน และนักเรียนให้มคีวามรูเ้กี่ยวกับการปฏิรูป

การเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นสำคัญในการเรียนรูท้ี่ซับซ้อนขึ้นทำใหผู้เ้รียนได้ฝึก

การคิดการจัดการ การหาเหตุผลในการตอบปัญหา การผสมผสานความรู้  

แบบสหวิทยาการและการเรียนรูใ้นปัญหาที่ตนสนใจ มีผลการวิจัยในช้ันเรยีน และนำมา 

เผยแพรเ่พื่อนำไปพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา 

การศกึษา 

   2.8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มแีหล่งเรียนรู้ หมายถึง ความสำเร็จของ

โรงเรียนที่จัดให้มีแหล่งเรยีนรูอ้ย่างหลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศกึษาให้
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พอเพียงเพื่อสนับสนุนการแสวงหาความรูด้้วยตนเองโดยจัดให้มรีะบบข้อมูลแหล่งการ

เรียนรู้ในท้องถิ่น ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผูเ้รียนของสถานศกึษาของตนเอง 

   2.9 การนเิทศการศกึษา หมายถึง ความสำเร็จของโรงเรียนในการ

จัดการนเิทศภายในสถานศึกษาให้มคีุณภาพทั่วถึงและต่อเนื่องเป็นระบบและกระบวนการ

ทีเ่ชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศกึษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

   2.10 การแนะแนว หมายถึง ความสำเร็จของโรงเรียนที่จัดให้มี

กระบวนการแนะแนวและโครงสรา้งองค์กรในการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน มีการจัดส่งเสริม

และพัฒนาให้ครูได้รับความรู้เพิ่มเตมิในเรื่องจติวิทยาและการแนะแนวและดูแลช่วยเหลอื

นักเรียนเพื่อให้สามารถ บูรณาการในการจัดการเรียนรู้และเชื่อมโยง สู่การดำรง

ชีวติประจำวัน โดยได้รับความร่วมมอืระหว่างสถานศกึษา องค์กรภาครัฐและเอกชน บ้าน 

ศาสนสถาน ชุมชน 

   2.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา 

หมายถึง ความสำเร็จของโรงเรียนที่จัดใหม้ีมาตรฐานการศกึษาเพิ่มเติมของสถานศึกษาให้

สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษา และความตอ้งการของชุมชน มรีะบบบริหารและสารสนเทศโดยจัด

โครงสรา้งการบริหารที่เอื้อต่อการพัฒนางานและการสร้างระบบประกันคุณภาพภายใน  

มีความสะดวกรวดเร็วในการหาข้อมูลมกีารรายงานคุณภาพการศกึษาประจำปี (SAR) และ

สรุปรายงานประจำปี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอ

ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

   2.12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ หมายถึง 

ความสำเร็จของโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน การจัดกระบวนการ

เรียนรู้ภายในชุมชน ชุมชนได้รับการพัฒนาด้านองค์ความรู้ผ่านการผสานความร่วมมอื

ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

   2.13 การประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษาและ

องค์กรอื่น หมายถึง ความสำเร็จของโรงเรียในการสร้างสัมพันธ์ที่ดตี่อชุมชน มีกิจกรรม 

ที่โรงเรียนได้ร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศษิย์เก่า  

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับ

สถาบันการศึกษาอื่น 

   2.14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร

หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา หมายถึง ความสำเร็จของ

โรงเรียนในการสร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ 

และสถาบันสังคมอื่น ในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธใินการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

   2.15 การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ

สถานศกึษา หมายถึง ความสำเร็จของโรงเรียนในการจัดให้มรีะเบียบและแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้ และถือปฏิบัติ

เป็นแนวเดียวกัน มีการตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

งานด้านวิชาการของสถานศกึษาและนำไปแก้ไขปรับปรุงใหเ้หมาะสม 

   2.16 การการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศกึษา หมายถึง 

ความสำเร็จของโรงเรียนในการคัดเลือกหนังสือเรียน แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี

คุณภาพ มีความสอดคล้องตามหลักสูตร  

   2.17 การพัฒนาและใชส้ื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษาหมายถึง ความสำเร็จ

ของโรงเรียนในการนำสื่อมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์และเกิด

ประโยชน์ต่อผูเ้รียน มกีารนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการ

จัดหา ผลติใช้และพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศกึษา 

    การวิจัยครั้งนีว้ัดประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียนได้จาก

แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามวิธีของ เรนซิสไลเคอร์ท (Rensis 

Likert Method) ที่ผู้วจิัยสร้างขึ้น 

  3. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง หมายถึง ตำแหน่งของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน 

   3.1 ผูบ้ริหารโรงเรียน หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผูร้ักษาราชการแทนตำแหน่งผูอ้ำนวยการ

โรงเรียน หรือรองผูอ้ำนวยการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา

อุดรธานี เขต 3 ปีการศกึษา 2563 

   3.2 ครูผูส้อน หมายถึง ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่หลักด้านการจัดการ

เรียนการสอนในโรงเรยีน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

ปีการศกึษา 2563 

  4. ขนาดโรงเรยีน หมายถึง ลักษณะของโรงเรียนโดยจำแนกตามจำนวน

นักเรียน โดยโรงเรยีนที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธาน ีเขต 3   

ปีการศกึษา 2563 จำแนกเป็น 3 ขนาด ดังนี้ 

   4.1 โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มนีักเรียนไม่เกิน 120 คน 

        4.2 โรงเรียนขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนที่มนีักเรียนตั้งแต่ 121 – 600 คน 
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       4.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ หมายถึง โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 601 – 

1,500 คน 

  5. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน หมายถึง ช่วงเวลาการปฏิบัติงานที่อยู่

ในช่วงผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อนได้รับการแต่งตัง้ใหด้ำรงตำแหน่งผูบ้ริหารโรงเรียน 

หรอืครูผูส้อนจนถึงเวลาปัจจุบันแบ่งเป็น 

   5.1 น้อยกว่า 10 ปี 

   5.2 ระหว่าง 10 - 20 ป ี

   5.3 มากกว่า 20 ปี 

  6. สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 

หมายถึง หน่วยงานของทางราชการที่จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง การ

กำหนดเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา เพื่อบริหารและจัดการศกึษาขั้นพื้นฐานระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศกึษาตอนตน้ ประกอบด้วย ท้องที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งประกอบไป

ด้วยสถานศกึษา จำนวน 203 โรงเรียน 

  7. แนวทางการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลงาน

วิชาการของโรงเรียน ในสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธาน ีเขต 3 

หมายถึง วิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

งานวิชาการของโรงเรียน โดยผู้วจิัยจะนำผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากสถิติ ค่าอำนาจ

พยากรณ์ของทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน ในสํานักงาน

เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ทั้งโดยรวมและรายด้านมาพิจารณาถ้า

พบว่าปัจจัยทางการบริหารด้านใดมีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน แล้วผูว้ิจัย

จะนำด้านดังกล่าวไปสร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ จำนวน 10 คน เพื่อให้ 

ผูเ้ชี่ยวชาญนำเสนอวิธีหรอืแนวทางพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อ 

ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน ในสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

อุดรธานี เขต 3 นั้นต่อไป  
 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ในงานวิจัยครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยได้นำเสนอ

ประเด็นที่สำคัญตามลำดับดังนี้ 

  1. การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

   1.1 ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

   1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

   1.3 องค์ประกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

   1.4 ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

  2. การบริหารงานวิชาการ 

   2.1 ความหมายเกี่ยวกับงานวิชาการ      

   2.2 ความสำคัญของงานวิชาการ 

   2.3 หลักการของการบริหารงานวิชาการ 

   2.4 ขอบข่ายงานวิชาการของโรงเรียน 

   2.5 ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน 

  3. บริบทของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 

   3.1 โครงสร้างสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 

   3.2 ข้อมูลทั่วไปในสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี 

เขต 3 

  4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   4.1 งานวิจัยในประเทศ 

   4.2 งานวิจัยต่างประเทศ  

 

 

 

 



20 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 ในการบริหารโรงเรียนนัน้ ผู้บริหารโรงเรียนมีอำนาจหน้าที่ที่ตอ้งดูแล

รับผิดชอบบริหารจัดการให้การจัดการศกึษามีคุณภาพ ซึ่งนอกจากผูบ้ริหารโรงเรียนแล้ว 

สมาชิกหรอืบุคคลากรในโรงเรียนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้องค์กรก้าวหน้าไปได้ดว้ยดี และ

บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด มนีักการศกึษา นักบริหารและนักวิชาการได้กล่าวถึงปัจจัย

การบริหารแบบมีส่วนร่วมและแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ในมุมมอง

ที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้  

  1. ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

   มีนักบริหารและนักวิชาการหลายท่านได้ใหค้วามหมายของการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมไว้ ดังนี ้ 

    ชูชาติ พ่วงสมจติร (2555, หนา้ 209) ได้สรุปความหมายการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมไว้ว่า กระบวนการที่ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องหรือผูใ้ต้บังคับบัญชาได้เข้ามามีส่วนใน

การตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่อการบริหารหน่วยงาน 

    พจนารถ วาดกลิ่น (2556, หนา้ 22) ได้สรุปความหมายการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมไว้ว่า การให้ผูร้่วมงานหรอืผูใ้ต้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนด

เป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจอันเป็นการให้ความสำคัญต่อบุคคลและเป็นการ

ตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานของมนุษย์ ที่ตอ้งการใหค้วามสำคัญต่อบุคคล และเป็น

การตอบสนองความต้องการขั้นพืน้ฐานที่มนุษย์ต้องการได้มีส่วนร่วม 

    โศภิดา คล้ายหนองสรวง (2558, หนา้ 20) ได้สรุปความหมายการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ กระบวนการที่ผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง

หรอืผูใ้ต้บังคับบัญชาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญต่อการบริหาร

หน่วยงานอยู่บนพืน้ฐานของแนวความคิดของการแบ่งอํานาจหน้าที่ จัดให้มีการ

ตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน และใหค้วามเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงาน  

    นงคราญ ศุกระมณี, (2558, หนา้ 9) สรุปความหมายการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมไว้ว่า การเปิดโอกาสให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการศกึษา ทั้งที่

เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามามีส่วนร่วมบริหารในกิจกรรมต่าง ๆ  

ของสถานศกึษาทั้งทางตรงและทางออ้ม มีลักษณะของการร่วมรับรู้ร่วมทำ ร่วมคิด  

ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติร่วมควบคุมและตรวจสอบ  
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    ทับทิม แสงอนิทร์ (2559, หน้า 15) สรุปความหมายการบริหารแบบ

มีส่วนร่วมไว้ว่า การบริหารงานที่เปิดโอกาสใหบุ้คคลหรอืกลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วม

ตัดสินใจร่วมรับผดิชอบ และร่วมมอืในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมอีิสระ โดยกระทำ

ด้วยความเต็มใจ เพื่อให้งานนั้นดำเนินไปอย่างมปีระสิทธิภาพ     

    Yukl (1981, หน้า 15 อ้างถึงใน ทับทิม แสงอนิทร์, 2559, หนา้ 15)  

ได้ให้ความหมายการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นลักษณะ

การบริหารที่ผู้นำเปิดโอกาสใหผู้ใ้ต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มอีิสระในการ

ทำงาน ตลอดจนมสีิทธิในการเสนอความคิดเห็นเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาซึ่งลักษณะดังกล่าว

ย่อมเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความพึงพอใจและมีผลปฏิบัติงานสูงขึ้น 

    จากความหมายการบริหารแบบมีส่วนร่วมข้างตน้ สรุปได้ว่า         

การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่ผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องได้มสี่วนร่วมในการ

กำหนดเป้าหมายและการตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญต่อการบริหารหน่วยงาน โดยมีลักษณะ

ของการร่วมรับรู้ ร่วมทำ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมควบคุมและตรวจสอบใน

การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีอสิระ โดยกระทำด้วยความเต็มใจ เพื่อใหง้านนั้นดำเนนิ

ไปอย่างมีประสทิธิภาพ 

  2. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

   การบริหารแบบมีส่วนร่วม มีผู้วจิัยและศกึษาไว้เป็นจำนวนมาก ทั้งให้

แนวคิดและทฤษฎีที่แตกต่างกันดังนี้ 

    จริาภรณ์ เพชรทัต (2558, หนา้ 22) ได้สรุปว่า แนวคิดที่สำคัญของ

การบริหารแบบมีส่วนร่วมนั้น เกิดจากการที่องค์กรต่าง ๆ พยายามแก้ปัญหาดว้ยวิธีการ 

ที่มปีระสิทธิภาพและเน้นความคุ้มค่า โดยอาศัยพืน้ฐานธรรมชาติของมนุษย์ที่มคีวาม

ต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญขององค์การ เนน้การมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ  

    Putti (1987, หน้า 120 หนา้อ้างถึงใน นุชนาถ สอนสง และดร.สงวน 

อินทร์รักษ์, 2561, หนา้ 120 - 121) ได้กล่าวถึง วิธีการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่า มี 8 

รูปแบบ ดังนี้ 

     1. การวางแผนแบบ สแกนลอน (the Scanlon Plan) เป็นแนวทาง 

ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแนวทางหนึ่ง เป็นการทำงานเป็นทีมระหว่างคนงานกับ

ผูบ้ริหารเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลติ ค่าจ้าง และผลกำไร  
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     2. เจเคกรุ๊ป (JK Group) เป็นการจัดตั้งกลุ่มอิสระเล็ก ๆ ที่มอีำนาจ

เด็ดขาด กลุ่มเหล่านี้จะพิจารณาปัญหาที่เกี่ยวกับการทำงาน แล้วพยายามที่จะหาข้อยุติ

อย่างสร้างสรรค์ ผู้นำบางกลุ่มอาจจะได้รับการเลือกตั้งหรอืสับเปลี่ยนกันระหว่าง สมาชิก

ภายในกลุ่ม กลุ่มจะต้องมคีวามเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  

     3. การปรึกษาตามสายการบังคับบัญชา (Consultative Hierarchy) 

เป็นวิธีการที่ให้ลูกจ้างมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยผ่านเครือข่ายคณะกรรมการต่าง ๆ 

ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มต่าง ๆ ในบริษัท  

     4. ทีกรุ๊ป (T-group or Sensitivity) วธิีการนี้เป็นการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมในการฝกึอบรมและพัฒนามนุษยสัมพันธ์ของฝ่ายบริหาร เทคนิคชนิดนีใ้ช้เพื่อทำ

ความเข้าใจคนอื่นและทำงานร่วมกับผูอ้ื่น รู้ถึงค่านิยม แรงจูงใจ จุดอ่อนและจุดแข็งของ

ผูใ้ต้บังคับบัญชา โดยที่แต่ละคนต้องเข้าใจตนเองก่อน  

     5. การบริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผูบ้ริหารระดับต่าง ๆ ใน

องค์การ (Multiple Management) เป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 

โดยมีความต้ังใจที่จะแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจเพียงคนเดียว จึงต้องการ 

ที่จะให้บุคคลระดับต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการบริหารด้วย  

     6. คิวซีซี (Quality Control Circle) ระบบคิวซีซีเป็นการทำงานของ

คนกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่งมบีุคลากรตัง้แต่ 3 - 15 คน โดยมีวัตถุประสงค์ ที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

โดยวิเคราะห์ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน จากนั้นจึงหาแนวทางแก้ไข  

     7. แนวทางการใชค้ณะกรรมการในการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

(Committee Approach for Participation) คณะกรรมการเป็นเครื่องมอืสำคัญในการนำ

แนวความคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมไปใช้ปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับสูงกว่า

พนักงานปฏิบัติ คณะกรรมการจะเป็นกลุ่มที่จัดตั้งช่ัวคราวเพื่อปรึกษาปัญหา เฉพาะหน้า  

     8. การมสี่วนร่วมและการสร้างทีม (Participation and Team 

Building) กิจกรรมการมสี่วนร่วม และการสร้างทีมงาน มคีวามสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเมื่อ

การมสี่วนร่วมในการบริหารของบุคลากรในองค์การ มีความมั่นคง สมาชิกของกลุ่มจะ

ช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน มีความคิดริเริ่ม 

    Swansburg (1996, pp. 391 – 394) ได้แบ่งองค์ประกอบของการ

บริหารแบบมีส่วนร่วม 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
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     1. การต้ังเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน (Goals & objectives) 

ให้แนวคิดว่าการตัง้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผูป้ฏิบัติงาน

รวมถึงการร่วมกันปรับปรุงพัฒนาเป้าหมายขององค์การ ย่อมจะขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึน้ 

ถ้าทุกคนมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เดียวกัน มีการทำงานที่มีทิศทางเดียวกัน มีความ

รับผิดชอบร่วมกัน 

     2. ความยึดมั่นผูกพัน (Commitment) ให้แนวคิดว่าบุคคลไม่ว่าจะ

เป็นผู้บริหารหรอืผูป้ฏิบัติงานต้องการความยึดมันผูกพัน ผู้บริหารควรที่จะให้การสนับสนุน

ช่วยเหลอืและฝกึอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน ผูป้ฏิบัติงานต้องมีโอกาสได้มสี่วนร่วมในการ

ตัดสินใจกับผูบ้ริหาร ประสบการณ์ในการเข้ามามีส่วนร่วมของผูป้ฏิบัติงานจะทำให้

ผูป้ฏิบัติงานมคีวามขยันหมั่นเพียร อุตสาหะผลผลิตในการทำงานมมีากขึ้น จะเห็นได้ว่า

ภายใต้การบริหารแบบมีส่วนร่วม จะทำให้เกิดความยึดมันผูกพันโดยไม่ทำให้เกิดโทษ 

     3. ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน (Autonomy) ให้

แนวคิดว่าเป็นภาวะที่มคีวามเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในการทำงาน ความมอีำนาจ

หนา้ที่และความสามารถในการทำงานสำหรับงานของแต่ละบุคคล ผูป้ฏิบัติงานต้องการ

ความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในการปฏิบัติงานและในการตัดสินใจในงานของตนเอง 

ซึ่งจะทำให้มีความทุมเทและเต็มใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ความรับผดิชอบที่ตนได้รับ 

     4. การไว้วางใจกัน (tust) ให้แนวคิดว่าเป็นปรัชญาพืน้ฐานของการ

มีส่วนร่วมผูร้่วมงานหรอืผูใ้ต้บังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์ เรียบร้อย 

หากได้รับการยอมรับวางใจจากผู้บริหารการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความเกี่ยวข้องกับ

ความพอใจในงานอย่างยิ่ง ทั้งนีเ้พราะการบริหารดังกล่าวมีลักษณะที่เปิดโอกาสให้สมาชิก

ได้เข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การยอมรับฟังขอ้เสนอแนะจากฝ่ายผู้ใต้บังคับบัญชา การ

ร่วมกันแก้ไขปัญหาตลอดจนความรู้สกึถึงความเป็นอิสระในการทำงาน ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะทำ

ให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีโอกาสตอบสนองความตอ้งการของตนเองภายหลังจากที่ความ

ต้องการได้รับการตอบสนองแล้ว ผูใ้ต้บังคับบัญชาก็จะเกิดความพึงพอใจ   

    สรุปได้ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีแนวคิด คือ การที่องค์กรต่าง ๆ 

พยายามแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน โดย

ที่ผู้บริหารและผูใ้ต้บังคับบัญชามีการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน มคีวามยึดมั่น

ผูกพัน มคีวามเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงานและมีการไว้วางใจกัน โดยทุกฝ่ายมี

ความสมัครใจ ผสมผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จนงานประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย 
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  3. องค์ประกอบของการบรหิารแบบมีส่วนร่วม 

   จากแนวคิดและทฤษฎีการบริหารแบบมีส่วนร่วม ที่ผสานความร่วมมอื

จากผู้ให้ผูใ้ต้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเพื่อให้งานประสบความสําเร็จ

ตามเป้าหมายนั้น ได้มนีักวิชาการกล่าวถึงลักษณะ รูปแบบและองค์ประกอบของการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ 

    ชิตพล สุวรรณผา (2556, หนา้ 79) ได้ศกึษาการบริหารแบบมีส่วน 

ร่วมของผูบ้ริหารสถานศกึษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านผู้เรยีนในโรงเรียนสังกัดองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 6 ด้าน ได้แก่ 1) การกระจายอำนาจและการให้อำนาจในการ 

ตัดสินใจ 2) ความไว้วางใจกัน 3) การร่วมกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและร่วม 

รับผิดชอบดำเนินการ 4) ความมอีิสระที่จะรับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้ 5) ความ 

ผูกพันต่อกันและรู้จักเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน 6) การให้ขอ้มูลที่ถูกต้องครบถ้วน และ 

ทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

    ระวีวรรณ หงส์กิตติยานนท์ (2557, หนา้ 27) กล่าวว่า การบริหาร

แบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 1) การมีส่วนร่วมในการแสดงออกด้านความเห็น 2) การแบ่ง

อำนาจในการบริหาร 3) การใชอ้ำนาจการตัดสินใจ 4) การไว้วางใจซึ่งกันและกันในองค์กร 

    กัญวัญญ์ ธารบีุญ และนพดล เจนอักษร (2558, หน้า 125) ได้

สังเคราะหท์ฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของการมีส่วนร่วมสรุปได้ว่า 

มีองค์ประกอบ 9 ด้าน 1) ความผูกพันต่อองค์การ 2) การพัฒนาทีมงาน 3) การกระจาย

อำนาจ 4) ความไว้วางใจกัน 5) การให้ขอ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 6) การตัดสินใจ  

7) การร่วมกำหนด  8) ความเป็นอิสระในการบริหารองค์การ  9) เข้าใจธรรมชาติของ

องค์การ 

    ฤทัยรัตน์ ปัญญาสมิ (2560, หนา้ 304) ได้สังเคราะห์ทฤษฎีและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของการมีส่วนร่วม สรุปได้ว่ามีองค์ประกอบ 4 ด้าน 

ดังนี้ 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2)การมสี่วนร่วมในการดําเนินการ 3) การมีส่วนร่วม

ในการรับผลประโยชน์ 4) การมสี่วนร่วมในการประเมินผล 

    กมลชนก ศรีวรรณา (2561, หนา้ 25 - 26) ได้สังเคราะห์ทฤษฎีและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของการมีส่วนร่วมสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมที่เป็นที่ 

ยอมรับกันทั่วไปว่าเป็นหลักสำคัญ ๆ มี 6 ด้าน ดังนี้ 1) การไว้วางใจกัน 2) ความยึดมั่น 

ผูกพันต่อกัน 3) การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงาน 4) ความมีอิสระในการ 

ปฏิบัติงาน 5) การมสี่วนร่วมในผลประโยชน์ 6) การมสี่วนร่วมในการประเมินผล 
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    นุชนาถ สอนสง และสงวน อินทร์รักษ์  (2561, หนา้ 125) ได้

สังเคราะหท์ฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของการมีส่วนร่วมสรุปได้ว่า การ

มีส่วนร่วมที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าเป็นหลักสำคัญ ๆ ม ี8 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การมี

ส่วนร่วมของคณะกรรมการกลุ่มเครือข่าย 2) บรรยากาศการมีส่วนร่วม 3) องค์กร

เครือข่ายแบบมีส่วนร่วม 4) การมสีวนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 5) ภาวะผู้นำ  

6) กิจกรรมที่ทำรวมกัน  7) การติดตอสื่อสาร 8) การใชเทคโนโลยี 

    Cohen & Uphoff (1977, อ้างถึงในวิษณุ หยกจนิดา, 2557, หน้า 10 - 11) 

ได้เสนอรูปแบบการมสี่วนร่วมเป็น 4 แบบ ดังนี้ 

     1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making) ในกระบวน 

การของการตัดสินใจนั้น ประการแรกสุด คอื การกำหนดความตอ้งการและจัดลำดับ

ความสำคัญ จากนั้นเลือกนโยบายและประชากรที่เกี่ยวข้อง การตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น 

การตัดสินใจในช่วงดำเนินการวางแผนและการตัดสินใจในช่วงการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 

     2. การมสี่วนร่วมในการดำเนินงาน (Implementation) ในส่วนที่

เป็นองค์ประกอบของการดำเนินงานตามโครงการนัน้จะได้มาจากคำถามที่ว่า ใครจะทำ

ประโยชน์ให้แก่โครงการได้บ้างและจะทำประโยชน์โดยวิธีใด เช่น การสนับสนุนด้าน

ทรัพยากร การบริหารงานการประสานงานและการขอความช่วยเหลือ เป็นต้น 

      3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) ในส่วนที่

เกี่ยวกับผลประโยชน์นอกจากความสำคัญของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและคุณภาพแล้ว 

ยังต้องพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่ม ผลประโยชน์ของโครงการนี้ 

รวมทั้งผลประโยชน์ในทางบวกและผลที่เกิดขึ้นในทางลบที่เป็นผลเสียของโครงซึ่งจะเป็น

ประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลในสังคม 

     4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) สิ่งสำคัญที่

จะต้องสังเกตคือความเห็น ความชอบ และความคาดหวัง ซึ่งจะมีอทิธิพลสามารถ

แปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มได้ 

    Bryman (1986, p. 139) ได้เสนอแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ 

ส่งผลต่อการปฏิบัติงานและแรงจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาไว้ 4 ประการคือ  

     1. บรรยากาศของการมสี่วนร่วม ต้องมแีนวทางในการไปสู่

เป้าหมายที่มคีวามชัดเจนยิ่งขึ้น และบรรยากาศมีลักษณะแบบไม่เป็นทางการมากกว่า  
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     2. ตอ้งทำให้ผูใ้ต้บังคับบัญชาสามารถเลือกเป้าหมายที่เขา

มองเห็นคุณค่า นั่นคือผู้บังคับบัญชาควรมีการเพิ่มเป้าหมายส่วนบุคคล (individual goal) 

และเป้าหมายองค์การ (organization goal) ให้เท่าเทียมกัน  

     3. ผู้มสี่วนร่วมมกีารเพิ่มการควบคุมงานมากขึ้นถ้ามีแรงจูงใจและ 

มีความเป็นอิสระเพิ่มขึน้ ซึ่งทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความพยายามในการปฏิบัติงานมากขึ้น

อีกด้วย 

     4. เมื่อผูใ้ต้บังคับบัญชาเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเขาจะมี 

ความเป็นตัวเองมากขึ้น 

    Swansburg (1996, pp. 391 – 394) ได้สรุปขอบข่ายงานสถานศกึษา

ไว้ว่า ศาสตราจารย์ ผู้บริหารทางการศกึษาของโรงเรียนพยาบาลแห่งวิทยาลัยทาง

การแพทย์จอร์เจยี ได้แบ่งองค์ประกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 4 องค์ประกอบ 

ดังนี้ 

     1. การต้ังเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน (Goals & objectives) 

ให้แนวคิดวา่การตัง้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผูป้ฏิบัติงาน

รวมถึงการร่วมกันปรับปรุงพัฒนาเป้าหมายขององค์การ ย่อมจะขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึน้ 

ถ้าทุกคนมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เดียวกัน มีการทำงานที่มีทิศทางเดียวกัน มีความ

รับผิดชอบร่วมกัน 

     2. ความยึดมั่นผูกพัน (Commitment) ให้แนวคิดว่าบุคคลไม่ว่าจะ

เป็นผู้บริหารหรอืผูป้ฏิบัติงานต้องการความยึดมันผูกพัน ผู้บริหารควรที่จะให้การสนับสนุน

ช่วยเหลอื และฝกึอบรมแก่ผูป้ฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานต้องมโีอกาสได้มสี่วนร่วมในการ

ตัดสินใจกับผูบ้ริหาร ประสบการณ์ในการเข้ามามีส่วนร่วมของผูป้ฏิบัติงานจะทำให้

ผูป้ฏิบัติงานมคีวามขยันหมั่นเพียร อุตสาหะผลผลิตในการทำงานมมีากขึ้น จะเห็นได้ว่า

ภายใต้การบริหารแบบมีส่วนร่วม จะทำให้เกิดความยึดมันผูกพันโดยไม่ทำให้เกิดโทษ 

     3. ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน (Autonomy) ให้

แนวคิดวา่เป็นภาวะที่มคีวามเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในการทำงาน ความมอีำนาจ

หนา้ที่และความสามารถในการทำงานสำหรับงานของแต่ละบุคคล ผูป้ฏิบัติงานต้องการ

ความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในการปฏิบัติงานและในการตัดสินใจในงานของตนเอง 

ซึ่งจะทำให้มีความทุมเทและเต็มใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ความรับผดิชอบที่ตนได้รับ 
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     4. การไว้วางใจกัน (tust) ให้แนวคิดว่าเป็นปรัชญาพืน้ฐานของการ

มีส่วนร่วมผูร้่วมงานหรอืผูใ้ต้บังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์ เรียบร้อย 

หากได้รับการยอมรับวางใจจากผู้บริหารการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความเกี่ยวข้องกับ

ความพอใจในงานอย่างยิ่ง ทั้งนีเ้พราะการบริหารดังกล่าวมีลักษณะที่เปิดโอกาสให้สมาชิก

ได้เข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การยอมรับฟังขอ้เสนอแนะจากฝ่ายผู้ใต้บังคับบัญชา การ

ร่วมกันแก้ไขปัญหาตลอดจนความรู้สกึถึงความเป็นอิสระในการทำงาน ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะทำ

ให้ผูใ้ต้บังคับบัญชามีโอกาสตอบสนองความตอ้งการของตนเองภายหลังจากที่ความ

ต้องการได้รับการตอบสนองแล้ว ผูใ้ต้บังคับบัญชาก็จะเกิดความพึงพอใจ  

     จากการศกึษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผูว้ิจัยได้ทำการ 

สังเคราะห์การบริหารแบบมีส่วนร่วมจากแนวคิดของนักการศกึษาหลายท่าน เพื่อเป็น 

แนวทางในการเลือกศึกษาเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ซึ่งแสดง

รายละเอียดการสังเคราะห์ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 การสังเคราะห์ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ปัจจัยทางการบริหาร 

แบบมีส่วนร่วม 
ชิต
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 ส

ุวร
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ผา
 (2

55
6)

 

ระ
วีว

รร
ณ
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นุช
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(19
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คว
าม

ถี่ 

ร้อ
ยล
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1. การตั้งเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ร่วมกัน 
√  √ 

 
√  √ √ √ 6 66.67 

2. ความยึดมั่นผูกพัน √  √  √  √  √ 5 55.56 

3. ความเป็นอิสระต่อความ

รับผิดชอบในงาน 
√  √ 

 
  √ √ √ 5 55.56 

4. การไว้วางใจกัน √ √ √  √    √ 5 55.56 

5. การมสี่วนร่วมในการ

แสดงออกด้านความคิดเห็น 
 √      √  2 22.22 

6. การกระจายอำนาจ √ √ √       3 33.33 

7. การใช้อำนาจการตัดสินใจ  √ √ √      3 33.33 

8. การให้ขอ้มูลข่าวสารที่เป็น

ประโยชน์ 
  √       1 11.11 

9. ความเป็นอิสระในการ

บริหารองค์การ   

 
 √ 

 
√     2 22.22 

10. บรรยากาศการมสี่วนร่วม      √  √  2 22.22 

11. เขา้ใจธรรมชาติของ

องค์การ 

 
 √ 

 
     1 11.11 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ปัจจัยทางการบริหาร 

แบบมีส่วนร่วม 
ชิต

พล
 ส

ุวร
รณ

ผา
 (2

55
6)

 

ระ
วีว

รร
ณ

 ห
งส

์กิต
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าน
นท

์ (2
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7)
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วัญ
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บีุญ
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ร 
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์ ป
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1) 

นุช
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ักษ

์  (
25
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ff 
(19
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 (1

98
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an
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g 
(19

96
) 

คว
าม

ถี่ 

ร้อ
ยล

ะ 

12. การใชเทคโนโลยี √     √    2 22.22 

13. การมสี่วนร่วมในการรับ

ผลประโยชน์ 

 
  √ √  √   3 33.33 

14. การมีส่วนร่วมในการ

ประเมินผล 

 
  

 
√  √   2 22.22 

15. การพัฒนาทีมงาน   √       1 11.11 

16. องค์กรเครือข่าย 

แบบมีส่วนร่วม 

 
  

 
 √    1 11.11 

17. การมีส่วนร่วมของ

คณะกรรมการกลุ่มเครือข่าย 

 
  

 
 √    1 11.11 

18. การมสีวนรวมในการ

พัฒนาคุณภาพการศกึษา 

 
  

 
 √    1 11.11 

 จากตาราง 1 จะเห็นว่าจากการสังเคราะห์ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมซึ่ง

คาดว่าจะส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรยีน โดยพิจารณาความสอดคล้องกับบริบทการศกึษา 

และเลือกความถี่ตั้งแต่ระดับ 5 ขึน้ไป (ร้อยละ 50 ขึน้ไป) จงึสรุปได้ว่าปัจจัยการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมมีทั้งหมด 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน  
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2) ความยึดมั่นผูกพัน 3) ความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงาน 4) การไว้วางใจกัน  

แต่ละด้านมรีายละเอียดที่จะนำเสนอ ตามลำดับดังนี้ 

  1. การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน 

   1.1 ความหมายของการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน 

    มีนักวิชาการได้ใหค้วามหมายของการตัง้เป้าหมายและวัตถุประสงค์

ร่วมกันไว้มากมายแตกต่างกัน ดังนี้ 

     บรรชา บุญสิงห์ (2556, หน้า 23) ได้สรุปว่า การร่วมกำหนด 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และร่วมรับผิดชอบดำเนินการ หมายถึง การกำหนดขอบเขตของ 

งานที่จะทำให้งานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ เป็นการสร้างขอ้ตกลงร่วมกันในองค์กร 

มีทิศทางในการทำงานและทำให้การวางแผนงานควบคุมง่ายขึ้น 

     กมลชนก ศรีวรรณา (2561, หนา้ 32) สรุปได้ว่า การกำหนด

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงาน หมายถึง การร่วมกำหนดขอบเขตของงานที่จะทำให้

งานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เป็นการสร้างขอ้ตกลง

ร่วมกันในองค์กรใหก้ารทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สรา้งความรับผดิชอบร่วมกันและ

สามารถควบคุมการทำงานได้ง่ายขึ้น      

     Swansburg (1996, pp. 391 – 394 อ้างถึง ในโศภิดา คล้ายหนอง

สรวง, 2558, หน้า 31 - 32) กล่าวว่า การตัง้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน ระหว่าง

ผูบ้ริหารและผู้ปฏิบัติงานรวมถึงการร่วมกันปรับปรุงพัฒนาเป้าหมายขององค์การ ย่อมจะ

ขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ถ้าทุกคนมเีป้าหมายและวัตถุประสงค์เดียวกัน มีการทำงานที่มี

ทิศทางเดียวกัน มีความรับผดิชอบร่วมกัน 

     จากความหมายของการตัง้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน

ข้างตน้ สรุปได้ว่าการตัง้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน หมายถึง การร่วมกำหนด

ขอบเขตของงานที่จะทำให้ โดยสร้างขอ้ตกลงร่วมกันในองค์กรใหก้ารทำงานเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน    

   1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการตัง้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน  

    มีนักวิชาการหลายท่านได้ใหแ้นวคิดเกี่ยวกับการตัง้เป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ร่วมกันไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 

     Drucker (1954, อ้างถึงใน กมลชนก ศรวีรรณา, 2561, หนา้ 32) 

การบริหารแบบยึดวัตถุประสงค์เป็นกระบวนการที่ผูบ้ังคับบัญชาและผูใ้ต้บังคับบัญชา

กำหนดเป้าหมายกำหนดความรับผดิชอบ ผลลัพธ์และวิธีการทำงานซึ่งมีขัน้ตอนดังต่อไปนี้ 
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      1. กำหนดวัตถุประสงค์ของงานโดยผูใ้ต้บังคับบัญชาต้อง

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

      2. ร่วมกันพิจารณาความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์หรือ

เป้าหมายที่ผู้ใต้บังคับบัญชากำหนดขึ้น 

      3. กำหนดระยะเวลาในการติดตามตรวจสอบผลการ 

ปฏิบัติงานให้ชัดเจน 
      4. ร่วมกันตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้หรือไม่ 

      5. การเริ่มต้นวางวัตถุประสงค์ สำหรับช่วงเวลาต่อไป 

     Cohen & Uphoff (1977, อ้างถึงใน วิษณุ หยกจินดา, 2557,  

หนา้ 10 - 11) ได้เสนอการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making) ในกระบวนการ

ของการตัดสินใจนั้น ประการแรกสุด คือ การกำหนดความตอ้งการและจัดลำดับ

ความสำคัญ จากนั้นเลือกนโยบายและประชากรที่เกี่ยวข้อง การตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น 

การตัดสินใจในช่วงดำเนินการวางแผนและการตัดสินใจในช่วงการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 

     จากแนวคิดเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการตัง้เป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ร่วมกัน สรุปได้ว่า เป็นกระบวนการที่ผูบ้ังคับบัญชาและผูใ้ต้บังคับบัญชาได้มี

การกำหนดเป้าหมายกำหนดความรับผดิชอบร่วมกัน โดยผ่านกระบวนการทำงานซึ่งมี

ขั้นตอนกำหนดวัตถุประสงค์ ร่วมกันพิจารณา กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน  

  2. ความยึดมั่นผูกพัน 

   2.1 ความหมายของความยึดมั่นผูกพัน 

    มีนักวิชาการหลายท่านได้ใหค้วามหมายของความยึดมั่นผูกพันไว้

มากมายแตกต่างกัน ดังนี้ 

     หฤทัย ใจทา (2559, หนา้ 12) ได้สรุปว่า ความยึดมั่นผูกพันต่อ

องค์การของพนักงาน คอื พนักงานรู้สกึว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ มีความยินดีที่

จะใช้สตปิัญญาของตนเพื่ออุทิศพลังกายพลังใจเพื่อผลักดันให้งานของตนเองและองค์การ 

ประสบความสำเร็จ สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมในการทำงาน ความรู้สึกในแง่บวกที่มี

ต่องานสังคมและองค์การ ตลอดจนยินดทีี่จะเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป  

     กัณฐิกา สุระโคตร (2559, หนา้ 13) ได้สรุปว่า ความผูกพันต่อ

องค์การ หมายถึง จติใจที่มีทัศนคติที่ดขีองสมาชิกซ่ึงมีความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นต่อ

องค์การมคีวามเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เกิดบรรทดัฐานทางสังคมเดียวกัน ในองค์การ 
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สมาชิกแสดงพฤติกรรมออกมาเพื่ออุทิศตนอย่างเต็มใจในการร่วมสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อ 

องค์การดว้ยความจงรักภักดีส่งผลใหเ้กิดความปรารถนาที่จะอยู่กับองค์การต่อไป 
     Swansburg (1996, pp. 391 – 394 อ้างถึงใน โศภดิา คล้ายหนอง

สรวง, 2558, หน้า 31 - 32) ได้ให้ความหมายของความยึดมั่นผูกพัน (Commitment)  

ว่าให้แนวคิดว่าบุคคลไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรอืผูป้ฏิบัติงานต้องการความยึดมันผูกพัน 

ผูบ้ริหารควรที่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลอื และฝกึอบรมแก่ผูป้ฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานต้อง

มีโอกาสได้มสี่วนร่วมในการตัดสินใจกับผูบ้ริหาร ประสบการณ์ในการเข้ามามีส่วนร่วมของ

ผูป้ฏิบัติงานจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความขยันหมั่นเพียร อุตสาหะผลผลิตในการทำงานมี

มากขึ้น จะเห็นได้ว่าภายใต้การบริหารแบบมีส่วนร่วม จะทำให้เกิดความยึดมันผูกพันโดย

ไม่ทำให้เกิดโทษ 

     จากความหมายของความยึดมั่นผูกพันข้างต้น สรุปได้ว่า 

ความยึดมั่นผูกพัน หมายถึง การที่บุคคลในองค์การมีโอกาสได้มสี่วนร่วมในการตัดสินใจ

กับผูบ้ริหาร มีความรูส้ึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ มีเจตคติที่ดีต่อองค์การโดย

ยอมรับค่านยิมเป้าหมายขององค์การ มีความยินดีที่จะใช้สตปิัญญาของตนเพื่ออุทิศพลัง

กายพลังใจเพื่อผลักดันให้งานของตนเองและองค์การประสบความสำเร็จ 

   2.2 แนวคิดเกี่ยวกับความยึดมั่นผูกพัน 

     มีนักวิชาการได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการความยึดมั่นผูกพันไว้ 

แตกต่างกัน ดังนี้ 

     นิตพิงษ์ แก้วกัลยา (2556, อ้างถึงใน กมลชนก ศรวีรรณา, 2561, 

หนา้ 29 - 30) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กรเป็นความรูส้ึกที่ดขีองสมาชิกที่มตี่อองค์กร 

เป็นความรู้สกึที่ยึดตดิอย่างแนบแน่นซึ่งจะแสดงออกมาในลักษณะการแสดงตนเองยอมรับ

ต่อเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ค่านยิมขององค์กร มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เต็มใจที่จะทุ่มเท

พลังกายพลังใจอย่างเต็มความสามารถในการทำงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม

เป้าหมายขององค์กรให้เกิดความสำเร็จ เกิดความเจริญก้าวหน้าและเกิดประโยชน์ต่อ

องค์กร โดยสมาชิกคำนึงถึง ผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก พร้อมทั้งมีความจงรักภักดี 

มีความรูส้ึกภาคภูมใิจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ยึดมั่นปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะยังคง

เป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี ้ 

      องค์ประกอบที่ 1 ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า และการยอมรับ 

เป้าหมายค่านิยม หมายถึง การที่สมาชิกในองค์การมีความรู้สกึเป็นอันหนึ่งเดียวกับ 
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องค์การ มีค่านิยมที่กลมกลืนกับสมาชิกคนอื่น ๆ ในองค์การและมีความรูส้ึกเป็นเจ้าของ 

องค์การ เป็นต้น  

      องคป์ระกอบที่ 2 ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะดำรงไว้ซึ่ง 

ความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ หมายถึง การที่สมาชิกในองค์การมีความรู้สกึปรารถนา 

อย่างแรงกล้าที่จะดำรงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ เพื่อให้เป้าหมายของ 

องค์การบรรลุความสำเร็จ ไม่โยกย้ายเปลี่ยนงาน หรือ ลาออก จากองค์การเพราะรู้สกึว่า 

ตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ มีความมั่นคงที่จะอยู่กับองค์การต่อไป  

      องค์ประกอบที่ 3 ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่าง

มากเพื่อประโยชน์ขององค์การ หมายถึง การที่สมาชิกในองค์การยอมอุทิศกำลังกายและ

กำลังใจ เพื่อปฏิบัติภารกิจขององค์การอย่างเต็มที่โดยมุ่งที่เต็มใจที่จะปฏิบัติงาน เพื่อให้

บรรลุเป้าหมายขององค์การ 

     The Gallup Organization (2554, อ้างถึงใน ศุภชัย รุ่งเจริญสุขศรี, 

2558, หนา้ 13) ได้ศกึษาความผูกพัน ของพนักงานและได้แบ่งประเภทไว้ 3 ประเภท คือ  

      1. พนักงานที่มีความผูกพันในหนา้ที่คอื พนักงานที่ทํางานด้วย

ความตัง้ใจ เต็มใจ และคํานึงถึงองค์กร 

       2. พนักงานที่ไม่มคีวามผูกพนกับยึดติดในหน้าที่ คือ พนักงาน 

ที่ทํางานโดยไม่มีความตัง้ใจ และไม่มีความกระตอืรือร้นในการทํางาน 

       3. พนักงานที่ไม่มคีวามผูกพนในหนา้ที่ คือ พนักงานที่ไม่มี

ความสุขในการทํางาน  

     Swansburg (1996, pp. 391 – 394 อ้างถึงใน โศภิดา คล้ายหนอง

สรวง, 2558, หน้า 31 - 32) ได้ให้แนวคิดว่าบุคคลไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหารหรอืผูป้ฏิบัติงาน

ต้องการความยึดมันผูกพัน ผูบ้ริหารควรที่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลอื และฝกึอบรมแก่

ผูป้ฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานต้องมโีอกาสได้มสี่วนร่วมในการตัดสินใจกับผูบ้ริหาร

ประสบการณ์ในการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความ

ขยันหมั่นเพียร อุตสาหะผลผลติในการทำงานมีมากขึ้น จะเห็นได้ว่าภายใต้การบริหารแบบ

มีส่วนร่วม จะทำให้เกิดความยึดมันผูกพันโดยไม่ทำให้เกิดโทษ 

     จากแนวคิดเกี่ยวกับความยึดมั่นผูกพันข้างต้น สรุปได้ว่าความ 

ยึดมั่นผูกพันเป็นความรูส้ึกที่ดีของสมาชิกที่มตี่อองค์กร เป็นความรูส้ึกที่ยึดตดิอย่างแนบ

แน่นที่ทํางานด้วยความตัง้ใจ เต็มใจ และคํานึงถึงองค์กรเพื่อให้เป้าหมายขององค์การ
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บรรลุความสำเร็จ ไม่โยกย้ายเปลี่ยนงาน หรอื ลาออก จากองค์การการที่ผูใ้ต้บังคับบัญชา

ได้มสี่วนร่วมในการตัดสินใจกับผูบ้ริหาร จะเห็นได้ว่าภายใต้การบริหารแบบมีส่วนร่วมจะ

ทำให้เกิดความยึดมันผูกพันโดยไม่ทำให้เกิดโทษ 

  3. ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน 

   3.1 ความหมายของความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน 

     มีนักวิชาการหลายท่านได้ใหค้วามหมายของความเป็นอิสระต่อความ

รับผิดชอบในงานไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 

     สารภี ศุระศรางค์ (2557, หน้า 6) ความรับผดิชอบ หมายถึง 

ความสนใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากครูผูส้อน โดยมีความรับผดิชอบต่อ

การศกึษาเล่าเรียน เขา้หอ้งเรียน ขยัน อดทน ทำงานส่งด้วยความเต็มใจใหเ้สร็จทันเวลา 

ที่กำหนด 

     ไพลิน ทิพย์กรรณ (2558, หนา้ 33) ได้ให้ความหมายของความ 

เป็นอิสระแห่งตน ไว้ว่าความเป็นอิสระแห่งตนเป็นคุณลักษณะของบุคคลที่แสดงออกทั้งใน

ด้านความคิดและการกระทำเป็นการแสดงให้เห็นถึงการที่บุคคลสามารถตัดสินใจในเรื่อง

ต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ ภายในขอบเขตการตัดสินใจที่ได้รับหรอืที่มอียู่ โดยไม่พึ่งพาบุคคลอื่น

หรอือยู่ภายใต้อำนาจ การควบคุมของบุคคลอื่น 

     กมลชนก ศรีวรรณา (2561, หนา้ 35) ได้สรุปความหมายความ 

มีอสิระในการปฏิบัติงาน หมายถึง การที่บุคลากรมีอสิระในการปฏิบัติงานไม่ถูกควบคุม 

มีอสิระในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเอง มีอิสระในการกำหนดวิธีการทำงาน  

มีอสิระในการกำหนดตารางการทำงาน และมีอสิระในการกำหนดเกณฑ์การทำงาน ซึ่งจะ

ทำให้มคีวามทุ่มเทและเต็มใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เต็มความรับผิดชอบที่ตนได้รับ 

     Swansburg (1996, pp. 391 – 394 อ้างถึงใน โศภดิา คล้ายหนอง

สรวง, 2558, หน้า 31 - 32) ได้ให้ความหมายของความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบใน

งาน (Autonomy) ให้แนวคิดว่า เป็นภาวะที่มคีวามเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในการ

ทำงาน ความมีอำนาจหน้าที่และความสามารถในการทำงานสำหรับงานของแต่ละบุคคล 

ผูป้ฏิบัติงานต้องการความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในการปฏิบัติงานและในการ

ตัดสินใจในงานของตนเอง ซึ่งจะทำให้มีความทุมเทและเต็มใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่

ความรับผดิชอบที่ตนได้รับ 
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     จากแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงาน

ข้างตน้ สรุปได้ว่าความอิสระต่อความรับผดิชอบในงานนั้น หมายถึง ความสนใจที่จะปฏิบัติ

หนา้ที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ถูกควบคุม มอีิสระในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับงานของ

ตนเอง มีอิสระในการกำหนดวิธีการทำงาน มอีิสระในการกำหนดตารางการทำงานและมี

อิสระในการกำหนดเกณฑ์การทำงาน โดยผูป้ฏิบัติงานต้องทำงานอย่างเต็มที่ความ 

สามารถและมีความรับผิดชอบงานที่ตนสนใจทำ 

   3.2 แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงาน 

    มีนักวิชาการหลายท่านได้ใหแ้นวคิดเกี่ยวกับการตดิต่อสื่อสารไว้

แตกต่างกัน ดังนี้ 

     Breaugh (1985, อ้างถึงใน กมลชนก ศรีวรรณา, 2561, หนา้ 35) 

แบ่งความมีอิสระในการทำงานเป็น 3 ด้าน คือ  

      ด้านที่ 1 ความมีอิสระในการกำหนดวธิีการทำงาน หมายถึง 

การรับรู้ว่าตนสามารถเลือกขั้นตอนและวิธีการที่ใช้ในการทำงาน ตลอดจนการตัดสินใจ 

เกี่ยวกับการทำงานของตนเอง  

      ด้านที่ 2 ความมอีิสระในการกำหนดตารางการทำงาน 

หมายถึง การรับรู้ว่าตนสามารถกำหนดตารางปฏิบัติงาน ลำดับของการทำงาน เวลา 

เริ่มตน้และเวลาสิน้สุดของกิจกรรมการทำงาน กำหนดช่วงเวลาหยุดพักงานและควบคุม 

อัตราความเร็วของการปฏิบัติงานในด้านการบริหารได้อย่างอสิระ  

      ด้านที่ 3 ความมีอิสระในการกำหนดเกณฑ์การทำงาน 

หมายถึง มีการรับรู้ว่าตนสามารถปรับเปลี่ยน คิดคน้ หาแนวทาง สร้างเกณฑ์หรอื 

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ทดลองใช้ประเมินผลนำมาพัฒนางานและการบริหารได้อย่าง 

อิสระ 

     Swansburg (1996, pp. 391 – 394 อ้างถึงใน โศภิดา คล้ายหนอง

สรวง, 2558, หน้า 31 - 32) ได้ให้ความหมายของความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบใน

งาน (Autonomy) ให้แนวคิดว่าเป็นภาวะที่มคีวามเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในการ

ทำงาน ความมีอำนาจหน้าที่และความสามารถในการทำงานสำหรับงานของแต่ละบุคคล 

ผูป้ฏิบัติงานต้องการความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในการปฏิบัติงานและในการ

ตัดสินใจในงานของตนเอง ซึ่งจะทำให้มีความทุมเทและเต็มใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่

ความรับผดิชอบที่ตนได้รับ  
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     จากแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงาน

ข้างตน้ สรุปได้ว่าการที่บุคคลในองค์การมีอิสระต่อความรับผดิชอบในงานนั้น ปฏิบัติหน้าที่

ที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ถูกควบคุม มอีิสระในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเอง   

มีอสิระในการกำหนดวิธีการทำงาน มอีิสระในการกำหนดตารางการทำงาน และมีอิสระใน

การกำหนดเกณฑ์การทำงานโดยผู้ปฏิบัติงานต้องทำงานอย่างเต็มที่ความ และมีความ

รับผิดชอบงานที่ตนสนใจทำ  

  4. การไว้วางใจกัน 

   4.1 ความหมายของการไว้วางใจกัน 

    มีนักวิชาการหลายท่านได้ใหค้วามหมายของการจูงใจไว้มากมาย

แตกต่างกัน ดังนี้ 

     ชิตพล สุวรรณผา (2556, หนา้ 20) ได้สรุปว่า ความไว้วางใจว่า

เป็นระดับความคาดหวัง การรับรู้ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการแสดงออกของ

ผูบ้ริหารทีเ่ป็นผู้มคีวามสามารถ น่าเชื่อถือ เปิดเผยได้จริงใจโดยการแสดงออกทางวาจา 

และการกระทำ 

     Swansburg (1996, pp. 391 – 394 อ้างถึงใน โศภดิา คล้ายหนอง

สรวง, 2558, หน้า 31 - 32) ให้ความหมายการไว้วางใจกัน เป็นแนวคิดปรัชญาพื้นฐาน

ของการมีส่วนร่วมผูร้่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์ 

เรียบร้อย หากได้รับการยอมรับวางใจจากผู้บริหารการบริหารแบบมีส่วนร่วมมคีวาม

เกี่ยวข้องกับความพอใจในงานอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะการบริหารดังกล่าวมีลักษณะที่เปิด

โอกาสใหส้มาชิกได้เข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การยอมรับฟังข้อเสนอแนะจากฝ่าย

ผูใ้ต้บังคับบัญชา การร่วมกันแก้ไขปัญหาตลอดจนความรูส้ึกถึงความเป็นอิสระในการ

ทำงาน ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะทำให้ผูใ้ต้บังคับบัญชามีโอกาสตอบสนองความตอ้งการของตนเอง

ภายหลังจากที่ความตอ้งการได้รับการตอบสนองแล้ว ผูใ้ต้บังคับบัญชาก็จะเกิดความ 

พึงพอใจ 

     จากความหมายของความหมายของการไว้วางใจกันข้างต้น สรุป

ได้ว่า การที่บุคคลในองค์การมคีวามเต็มใจยินยอมหรอืเชื่อม่ันของผู้ที่ไว้วางใจต่อผู้ที่ได้รับ

ความไว้วางใจโดยผูใ้ต้บังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์เรียบร้อย หาก

ได้รับการยอมรับวางใจจากผูบ้ริหาร 
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   4.2 แนวคิดเกี่ยวกับการไว้วางใจกัน 

    มีนักวิชาการหลายท่านได้ใหแ้นวคิดเกี่ยวกับการไว้วางใจกัน 

แตกต่างกัน ดังนี้      

     Mayer, Davis, and Schooman (1995, อ้างถึงใน วรินทร รองกลัด, 

2559, หนา้ 12 - 13) ได้เสนอแนวคิดว่าความไว้วางใจในองค์การนัน้ มปีัจจัยที่ส่งผลหรอื

เป็นองค์ประกอบหลักที่ก่อใหเ้กิดความไว้วางใจในองค์การ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 

องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 

      1. ความสามารถ (Ability) คือ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ 

และพฤติกรรมอันเป็นลักษณะส่วนบุคคล ที่แสดงถึงความสามารถในการโน้มน้าว จูงใจ

ผูอ้ื่น หรอืการโน้มนา้วใหเ้กิดสิ่งต่าง ๆ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าความสามารถเป็นปัจจัยที่สำคัญ

อย่างหนึ่งที่ก่อใหเ้กิดความไว้วางใจและเป็นลักษณะที่ปรากฏอยู่ในตัวของผู้สร้างความ

ไว้วางใจ (Trustee) 

      2. ความเมตตากรุณา (Benevolence)  คือ ความรูส้ึกเต็มใจ

และอยากที่จะทำในสิ่งที่ดีและมีคุณค่าให้กับผูท้ี่ให้ความไว้วางใจแก่เราโดยปราศจากการ

หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งความเมตตากรุณาเป็นการรับรู้ทางบวกเกี่ยวกับการแสดงออกของ

ผูส้ร้างความไว้วางใจที่กระทำต่อผู้ให้ความไว้วางใจ ดังนั้นความเมตตากรุณาจึงเป็นปัจจัย

หนึ่งที่สำคัญต่อการเกิดความไว้วางใจ 

      3. ความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา (Integrity) คอื ความสม่ำเสมอ

ปฏิบัติตนอย่างซื่อสัตย์และตรงไปตรงมา เช่น ความเสมอตน้เสมอปลายในการกระทำ  

มีการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบในการตัดสินใจและจากการกระทำได้อย่างเหมาะสม

ตรงไปตรงมา เป็นต้น 

     กมลชนก ศรีวรรณา (2558, หนา้ 28) สรุปได้ว่า ในโรงเรียน 

หรอืสถานศกึษาควรมีการไว้วางใจกันที่แสดงออกโดยครูจะต้องได้รับการมอบหมายงาน 

ที่สำคัญจากผูบ้ริหารอยู่เสมอ มีอำนาจการตัดสินใจในงานที่รับผดิชอบ วางแผนการ 

ปฏิบัติงานในความรับผดิชอบด้วยตนเอง ได้รับโอกาสจากผู้บริหารให้รายงาน 

ความก้าวหน้าของงานเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องจนงานเสร็จสิน้ ผูบ้ริหารให้โอกาสครู 

เปิดเผยข้อมูลในการพัฒนาการศกึษาอย่างตรงไปตรงมา เปิดโอกาสให้ครูได้แสดง 

ความคิดเห็นและแสงความสามารถในการปฏิบัติงาน และผู้บริหารขอคำปรึกษาหารอื 

จากครูบ่อย ๆ ทั้งในที่ประชุมและสถานที่ทั่วไป 
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    จากแนวคิดเกี่ยวกับการไว้วางใจกันกันข้างตน้ สรุปได้ว่าการที่ใน

องค์กรมีความไว้วางใจที่มตี่อกัน โดยผู้บังคับบัญชาและผูใ้ต้บังคับบัญชาจะกระทําการหรอื

แสดงพฤติกรรมในลักษณะที่ส่งผลประโยชน์สูงสุดซึ่งกันและกัน มีความซื่อสัตย์

ตรงไปตรงมา และแต่ละฝ่ายมีการตัดสินใจและจากการกระทำได้อย่างเหมาะสม    

 4. ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

  การบริหารแบบมีส่วนร่วม ได้มนีักวิชาการกล่าวถึงประโยชน์ของการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ 

   ศรัณย์ เจยีระนัย (2558, หน้า 51) ได้สรุปว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

มีประโยชน์ต่อสถาบันอุดมศกึษาเพราะทำให้เกิดความรู้สกึรับผดิชอบร่วมกัน ทุกคนเป็น

ส่วนหนึ่งขององค์กรลดการต่อต้านและก่อใหเ้กิดการยอมรับมากเปิดโอกาสใหม้ีการ

สื่อสารที่ดี ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน ทำให้ฝ่ายบริหารทำหนา้ที่

บริหารงานได้อย่างเต็มความสามารถ มีการตัดสินใจที่มีคุณภาพและทำให้มคีวามพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

   สุทธิรา เกษมราษฎร์ (2559, หนา้ 28) ได้สรุปว่า ประโยชน์ของการมี

ส่วนร่วมเป็นสิง่สําคัญในการบริหารงาน การมีส่วนร่วมทําให้เกิดความคิดที่หลากหลาย 

เกิดการต่อต้านลดลงส่งเสริมการยอมรับมากขึ้น สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและ

ประสบการณ์ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน นําไปสู่การตัดสินใจที่มีคุณภาพมากขึ้น

รวมถึงการบริหารแบบมีส่วนร่วมทําใหเ้กิดความร่วมมือรวมพลังความสามัคคีการทํางาน

เป็นทีมเป็นกลุ่มทําให้มกีารสนับสนุนการทํางานสร้างผลงานได้มากขึ้นในเวลาที่จํากัดเกิด

กระบวนการประชาธิปไตย 

   Swansburg (1996, p. 399 อา้งถึงใน จิราภรณ์ เพชรทัต, 2558, หนา้ 

28 - 29) ได้สรุปประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม ดังนี้ 

    1. การทำใหไ้ด้รับความไว้วางใจกันสูง และสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

    2. เป็นการใหค้วามสำคัญกับทุกตำแหน่งงานและมีความเสมอภาคกัน 

    3. ทำให้ผู้บริหารและผูป้ฏิบัติงานมีความรับผิดชอบมากขึน้ 

    4. ช่วยปรับปรุงการสื่อสารและลดความสับสนในการปฏิบัติงานของ

ผูป้ฏิบัติงาน 
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    5. พัฒนาอาชีพโดยผูบ้ริหารทำการนเิทศตดิตามงานด้วยตนเองซึ่ง

เป็นการกระตุ้นให้ผูป้ฏิบัติงานได้วินิจฉัยปัญหาและแก้ปัญหางาน และทำให้มีการช่วยเหลอื

ซึ่งกันและกันมากขึ้น 

    6. ทำให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

    7. ผูป้ฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ 

ที่กำหนด 

    8. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น 

    9. ผู้ปฏิบัติงานมคีวามร่วมมอืกัน เพิ่มแรงจูงใจและมีความคิดริเริ่มใน

การทำงานเป็นผลมาจากการทำงานเป็นทีม 

    10. ปรับปรุงการตดิต่อสื่อสารในองค์การให้ดีขึ้น 

    11. ลดอัตราการขาดงาน 

    12. ช่วยเพิ่มประสทิธิผลและผลผลติของงาน ปรับปรุงคุณภาพของ

งานและเพิ่มการเรียนรู้ในงานได้มากขึ้น 

    13. เพิ่มขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานและ

เพิ่มความกระตอืรอืร้นจากการมสี่วนร่วมของผูป้ฏิบัติงาน 

    14. ได้รับความคิดเห็นใหม่ ๆ ในการตัดสินใจและการแก้ปัญหา 

ของงาน 

    15. แสดงให้เห็นถึงลักษณะของผู้นำที่มคีวามสามารถ 

    16. แสดงให้เห็นถึงการที่ผูบ้ริหารต้องการใหบุ้คลากรมีความเป็นมือ

อาชีพ 

    17. ลดการเปลี่ยนงานและสร้างความมั่นคงในงานให้กับผูป้ฏิบัติงาน 

    18. เพิ่มความผูกพันต่อองค์กรซึ่งเป็นผลมาจากการมีมุมมองในการ

ทำงานที่ดี 

    19. มกีารทำงานนอกเหนอืเวลางานลดลง 

    20. ลดต้นทุนในการบริหารงาน 

    21. เพิ่มความพึงพอใจในการทำงาน มกีารช่วยเหลือซึ่งกัน 

และกัน 

     สรุปได้ว่า ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม จะทำให้เกิด

ความรูส้ึกรับผดิชอบร่วมกัน ทําใหเ้กิดความคิดที่หลากหลาย ลดการต่อต้านลง มีการ
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ส่งเสริมการยอมรับมากขึ้น สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ เสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน เพิ่มแรงจูงใจและมีความคิดรเิริ่มในการทำงานเป็นผลมาจากการ

ทำงานเป็นทีมและช่วยเพิ่มประสิทธิผลและผลผลติของงานมากขึ้น 

    จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารแบบมี

ส่วนร่วม พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มี

ส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายและการตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญต่อการบริหารหน่วยงาน 

โดยมีลักษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมทำ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมควบคุมและ

ตรวจสอบในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมอีิสระ โดยกระทำด้วยความเต็มใจ เพื่อให้

งานนั้นดำเนนิไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีแนวคิด คอื การที่

องค์กรต่าง ๆ พยายามแก้ปัญหาดว้ยวิธีการที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ปฏิบัติงาน โดยที่ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชามีการการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์

ร่วมกัน มคีวามยึดมั่นผูกพัน มีความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงานและมีการไว้วางใจ

กัน โดยทุกฝ่ายมีความสมัครใจ ผสมผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จนงานประสบความ 

สําเร็จตามเป้าหมาย และในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์การบริหารแบบมีส่วนร่วม

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้การบริหารแบบมีส่วนร่วมจำนวน 4 ด้าน 

ประกอบด้วย 1) การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน 2) ความยึดมั่นผูกพัน 3) ความ

เป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงาน 4) การไว้วางใจกัน ซึ่งผู้วจิัยใช้เป็นกรอบแนวคิดในการ

วิจัยในครั้งนี้ 

การบริหารงานวิชาการ 

 1. ความหมายเกี่ยวกับงานวชิาการ 

  มีนักวิชาการหลายท่านได้ใหค้วามหมายงานวิชาการของโรงเรียนที่ 

แตกต่างกัน ดังนี้ 

   นิภาพร เหล็กหลี (2559, หน้า 79) ได้ให้ความหมายของงานวิชาการของ

โรงเรียนไว้ว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกประเภทในโรงเรียน

ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ซึ่งเป็นงานที่สำคัญสำหรับผูบ้ริหารและทุกฝ่ายต้องให้ความ 

สำคัญเป็นงานที่เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้ผลดีมปีระสิทธิภาพ

และประสิทธิผลเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของ

สถานศกึษาเป็นเครื่องชีว้ัดความสำเร็จ ความสามารถของผูบ้ริหารและคุณภาพในการจัด 

การศกึษาของโรงเรียน 
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   ดวงพร แสนภูวา (2559, หน้า 31) ได้สรุปไว้ว่า การบริหารวิชาการ 

หมายถึง กระบวนการหรอืการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของ

โรงเรียน โดยมุ่งเนน้ให้นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม

จุดมุ่งหมายของโรงเรียน 

   ภาคภูมิ ทองลาด (2558, หน้า 26) ได้ให้ความหมายการบริหารวิชาการ  

ว่า คือการดำเนินกิจกรรมทางการศกึษาทุกชนิดในสถานศกึษาเพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนให้มคีุณภาพและมาตรฐานสูงสุดเกิดประโยชน์แก่ผูเ้รียนตามภารกิจของสถานศกึษา 

รวมถึงกระบวนการปฏิบัติกิจกรรมในสถานศกึษาที่เกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ของครูและนักเรียนให้มปีระสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรยีน

ให้มคีวามรู้ ความเข้าใจและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 

โดยผู้บริหารสถานศกึษาและบุคลากรทุกฝ่าย ต้องร่วมมอืกันดำเนินการ และพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อมาตรฐาน และคุณภาพทางการศกึษาแก่ผูเ้รียนทุกคน     

   พัชรนิทร์ โคตรสมบัติ (2558, หนา้ 19) ได้สรุปว่า การบริหารงาน 

วิชาการ หมายถึง งานบริหารที่มีความเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศกึษา การกำหนด

นโยบายการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน ให้เกิดผลตามเป้าหมายของหลักสูตรอย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน 

   หทัยชนก ปัญญา (2561, หน้า 63) ได้สรุปไว้ว่า การบริหารงาน 

วิชาการ คอื การปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

ให้เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ ตามบทบาทหน้าที่ ซึ่งผูบ้ริหารทุกคนจะต้องรับผดิชอบและ

เป็นผู้นําครู โดยร่วมมอืกับครู ให้คําปรึกษา แนะนํา และประสานให้ครูทุกคนทํางานร่วมกัน

อย่างมปีระสิทธิภาพ เพราะการบริหารงานวิชาการ คอื การบริหารกิจกรรมทุกชนิดใน

โรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลด ีและเกิดประโยชน์

ต่อผู้เรยีนมากที่สุด และให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของปรัชญา หลักการ แนวคิดทางการ

ศกึษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนใหไ้ด้รับการพัฒนารอบด้านจนเต็มศักยภาพเพื่อให้

เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คอื เป็นคนดี เป็นคนเก่ง และอยู่ในสังคมอย่างมคีวามสุข  

   Mielcarek A. (2003, p. 203) กล่าวว่า ปัจจัยด้านสถานะทางเศรษฐกิจ

สังคม มีอทิธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน โดยส่งผลทั้งทางตรง และทางออ้มผ่านการ

จัดการเรยีนการสอนที่เน้นใหค้วามสําคัญทางด้านวิชาการ ส่วนปัจจัยด้านภาวะผู้นําทาง

วิชาการ จะมีผลทางอ้อมผ่านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ความสําคัญด้านวิชาการ 
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   Fry, Ketterridge, and Marshall (2008, หน้า 7, อ้างถึงใน  

พระภัทรพงศ์ ธมฺมทีโป, 2562, หนา้ 19) ได้ให้ความหมาย ของการบริหารงานวิชาการ 

หมายถึง การดำเนินกิจกรรมทุกชนิดในสถานศกึษาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาและปรับปรุง

แก้ไขการเรียนการสอนของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ประกอบด้วยการจัดทำ

หลักสูตร การจัดทำแผนการเรียนรู้การจัดครูเข้าสอน การพัฒนาการเรียนการสอนการ

พัฒนาครู และเทคนิคการสอน 

    จากความหมายงานวิชาการข้างต้น สรุปได้ว่า งานวิชาการของ

โรงเรียนหมายถึงกระบวนการหรอืการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของ

โรงเรียน โดยมุ่งเนน้ให้นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เกิดผลตามเป้าหมายของ

หลักสูตรอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน

ประกอบด้วย การจัดทำหลักสูตร การจัดทำแผนการเรียนรู้การจัดครูเข้าสอน การ

พัฒนาการเรียนการสอนการพัฒนาครู และเทคนิคการสอน 

 2. ความสำคัญของงานวิชาการ 

  ความสำคัญของงานวิชาการของโรงเรยีน มีผู้วิจัยและศึกษาไว้เป็นจำนวน

มาก ทั้งให้ความสำคัญของงานวิชาการของโรงเรียนที่แตกต่างกัน ดังนี้  

   ภาคภูมิ ทองลาด (2561, หน้า 28) ความสำคัญของการบริหารงาน

วิชาการถือเป็นงานหลักของสถานศกึษาที่บอกถึงมาตรฐานและคุณภาพการศกึษา เป็น

เครื่องบ่งช้ีความเจรญิก้าวหน้าของสถานศกึษา ซึ่งผู้บริหารสถานศกึษาและบุคลากรทุก

ฝ่ายทุกระดับต้องร่วมมือกันดำเนนิการ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องทางวิชาการ ที่จะทำให้

นักเรียนมปีระสิทธิผลตามที่ต้องการ 

   จตุรภัทร ประทุม (2559, หน้า 30) ได้สรุปงานความสำคัญของงาน

วิชาการไว้ว่า การบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจหลักของผู้บริหารสถานศกึษามาตรฐาน

คุณภาพการศกึษาจะปรากฏเด่นชัด หากผูบ้ริหารสามารถบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนัน จึงถือได้ว่าการบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจเป็นส่วนที่สําคัญทีสุ่ดในสถานศึกษา 

ผูบ้ริหารตอ้งใส่ใจและตระหนักในภารกิจ รูจ้ักปรับปรุงตนเอง รู้และเข้าใจงานวิชาการ

อย่างถ่องแท้ รวมทั้งพัฒนางานวิชาการให้ก้าวหน้า ทันต่อการจัดการศกึษาในยุคปัจจุบัน

นอกจากนีย้ังจะได้รับความไว้วางใจ การยอมรับนับถือจากชุมชน สังคม อันจะนํามาซึ่ง

ความภาคภูมใิจต่อความสําเร็จในที่สุด 
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   ราตร ีสอนดี (2559, หน้า 23) ได้สรุปงานความสำคัญของงานวิชาการ

ไว้ว่า งานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารการศกึษา เพราะจุดมุ่งหมายของ

สถานศกึษาก็คือ การจัดการศกึษาให้มคีุณภาพ ซึ่งขึน้อยู่กับงานวิชาการทั้งสิ้น  

งานวิชาการเป็นกิจกรรมการจัดการเกี่ยวกับงานด้านหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช้

แบบเรียน งานการเรียนการสอน งานสื่อการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล  

งานห้องสมดุ งานนิเทศการศกึษา งานวางแผนการศกึษา และงานประชุมอบรมทาง

วิชาการ เพือ่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุจุดหมายของการศึกษาที่กําหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพสูง จะเห็นได้ว่าการบริหารงานวิชาการนับเป็นงานสําคัญของโรงเรียนเป็น

หนา้ทีห่ลักของโรงเรียน ถอืเป็นหัวใจของการบริหารโรงเรียน โรงเรียนจะดีหรอืไม่ขึ้นอยู่กับ

งานวิชาการของโรงเรียนที่จะสร้างนักเรียนให้มคีุณภาพ มคีวามรู้ มีจรยิธรรมและ

คุณสมบัติตามทีต่้องการ เพื่อนําไปใช้ในการดํารงชีวติในสังคมต่อไป 

   พระภัทรพงศ์ ธมฺมทีโป (2562, หนา้ 21) ได้สรุปงานความสำคัญของงาน

วิชาการไว้ว่า วิชาการถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารการศกึษา เพราะจุดมุ่งหมายของ

สถานศกึษาก็คือ การจัดการศกึษาให้มคีุณภาพ ซึ่งขึน้อยู่กับงานวิชาการทั้งสิ้นงานวิชาการ

เป็นกิจกรรมการจัดการเกี่ยวกับงานด้านหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้ แบบเรียนงานการ

เรียนการสอน งานสื่อการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานหอ้งสมุด งานนิเทศ

การศกึษา งานวางแผนการศกึษา และงานประชุมอบรมทางวชิาการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรยีน

บรรลุจุดหมายของการศกึษาที่กำหนดไว้อย่างมปีระสิทธิภาพ    

   ไกรวัลย์ รัตนะ (2557, หนา้ 21) ได้สรปุงานความสำคัญของงานวิชาการ

ไว้ว่า งานวิชาการถือเป็นงานหลักของสถานศกึษาที่มคีวามสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ

ผูเ้รียน เป็นตัวกำหนดปริมาณงานของสถานศกึษา การจัดสรรทรัพยากร และตัวบ่งบอก

ถึงคุณภาพถานศกึษา ตลอดจนเป็นเครื่องชีว้ัดความสำเร็จ ความสามารถของผู้บริหาร

สถานศกึษาในฐานะผูน้ำองค์กร 

    จากความสำคัญของงานวิชาการข้างตน้ สรุปได้ว่า ความสำคัญของ

งานวิชาการของโรงเรียนถือเป็นงานหลักของสถานศกึษา งานวิชาการเป็นกิจกรรมการ

จัดการเกี่ยวกับงานด้านหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช้แบบเรียน งานการเรียนการสอน 

งานสื่อการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ

ผูเ้รียนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรยีนบรรลุจุดหมายของการศกึษาที่กำหนดไว้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
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 3. หลักการของการบรหิารงานวิชาการ 

  หลักการของการบริหารงานวิชาการ มีผูว้ิจัยและศกึษาไว้เป็นจำนวนมาก 

ทั้งให้หลักการของการบริหารงานวิชาการที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

   พิมลพรรณ กุลาสา (2558, หนา้ 32) สรุปหลักการของการบริหารงาน

วิชาการ ว่าหลักการบริหารงานวิชาการเป็นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทำให้ดีที่สุดนำไปสู่

คุณภาพที่คาดหวัง โดยให้บุคลากรทุกฝ่ายได้รับผดิชอบร่วมกันทำให้ผลผลติมีคุณภาพ 

คำนงึถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลเพื่อการบริหารงานวิชาการทั้งในเชิงคุณภาพและ

ปริมาณที่มตี่อผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

   ภาคภูมิ ทองลาด (2561, หน้า 31) หลักการบริหารงานวิชาการตอ้ง

คำนงึการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทำให้ดีที่สุดนำไปสู่คุณภาพที่คาดหวัง คำนึงถึง

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดยใหบุ้คลากรทุกฝ่ายได้รับผดิชอบร่วมกันทำ

ให้ผลผลติมีคุณภาพ คำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความประหยัด การดำเนินงาน

ทางวิชาการโดยอาศัยหลักการดังกล่าวย่อมจะสามารถบรรลุความสำเร็จ คือความเป็น

เลิศทางวิชาการ 

   เขมิกา ครโสภา (2561, หน้า 29) หลักการบริหารงานวิชาการตอ้ง

คำนงึถึงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศคุณภาพของผูเ้รียนเป็นหลักโดยอาศัยความร่วมมอืจาก

ทุกฝ่ายในการขับเคลื่อนร่วมกัน เพื่อให้ผู้เรยีนมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของการศกึษา  

    จากหลักการของการบริหารงานวิชาการข้างตน้ สรุปได้ว่า หลักการ

ของการบริหารงานวิชาการต้องคำนึงถึงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศคุณภาพในทุก ๆ ด้านที่

เกี่ยวกับการยกระดับการศึกษา โดยคำนงึถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศกึษา โดย

ให้บุคลากรทุกฝ่ายได้รับผดิชอบร่วมกันทำให้ผลผลิตมีคุณภาพ คำนึงถึงประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลความเป็นเลิศ 

 4. ขอบข่ายงานวิชาการของโรงเรียน 

  งานวิชาการเป็นงานที่ตอ้งดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทุกชนิดที่จะ

ช่วยส่งเสริมในการจัดการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อบรรลุ

เป้าหมายของสถานศกึษา มีนักการศกึษาและนักวิชาการได้เสนอขอบข่ายการบริหารงาน

วิชาการ ไว้ดังนี้ 
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   กระทรวงศึกษาธิการ (2550, หน้า 29) กำหนดขอบข่ายของการ

บริหารงานวิชาการตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศกึษาของ

เลขาธิการ คณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สำนักงานเขตพืน้ที่ 

การศกึษา และสถานศกึษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.  

2550 มีขอบข่าย ดังต่อนี้ 

    1. การพัฒนาหรอืการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนา 

สาระหลักสูตรท้องถิ่น มขีั้นตอนดังนี้ 

     1.1 วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่สำนักงานเขตพืน้ที่ 

การศกึษาจัดทำไว้ 

     1.2 วิเคราะห์หลักสูตรสถานศกึษาเพื่อกำหนดจุดเน้นหรอืประเด็น

ที่สถานศึกษาหรอืกลุ่มเครือข่ายสถานศกึษาให้ความสำคัญ 

     1.3 ศกึษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศกึษาและ

ชุมชนเพื่อนำมาเป็นข้อมูลจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศกึษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

     1.4 จัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศกึษาเพื่อนำไปจัดทำ 

รายวิชาพืน้ฐานหรอืรายวิชา หน่วยการเรียนรู้แผนการจัดการเรยีนรู้ เพื่อจัดประสบการณ์ 

และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ผูเ้รียนประเมินผลและปรับปรุง 

     1.5 ผู้บริหารสถานศกึษาอนุมัติ 

    2. การวางแผนงานด้านวิชาการ มีขัน้ตอนดังนี้ 

     2.1 วางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูลและกำกับ 

ดูแลนิเทศและติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาการ

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน การ

ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา การพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อ

การศกึษาและการส่งเสริมชุมชนให้มคีวามเข้มแข็งทางวิชาการ 

     2.2 ผูบ้ริหารสถานศกึษาอนุมัตโิดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

    3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา มขีั้นตอนดังนี้ 

     3.1 จดัทำแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยความ

ร่วมมอืของเครอืข่ายสถานศกึษา 
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     3.2 จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกช่วงช้ันตาม

แนวปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ บูรณาการการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ต่าง ๆ เพื่อคุณภาพการเรียนรูข้องผูเ้รียนพัฒนาคุณธรรมนำความรูต้ามหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     3.3 ใชส้ื่อการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้ 

     3.4 จัดกิจกรรมพัฒนาหอ้งสมุด ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้เอือ้ต่อ

การเรียนรู้ 

     3.5 ส่งเสรมิการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 

     3.6 ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียนและช่วยเหลอื 

นักเรียนพิการด้อยโอกาสและมีความสามารถพิเศษ 

    4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา มีขัน้ตอนดังนี้ 

     4.1 จัดทำหลักสูตรสถานศกึษาเป็นของตนเอง โดย 

      4.1.1 จัดให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึน้ใช้เองให้ทันกับ

การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมและเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น 

      4.1.2 จัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ 

ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จติใจ สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่น 

ได้อย่างมคีวามสุข 

      4.1.3 จัดให้มีวชิาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศกึษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศกึษาธิการ 

      4.1.4 เพิ่มเติมเนือ้หาสาระของรายวิชาให้สูงและลึกซึง้มากขึ้น 

สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ การศกึษาด้านศาสนา ดนตร ีนาฏศิลป์ กีฬา 

อาชีวศกึษา การศกึษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ ผู้บกพร่องพิการและการศกึษาทางเลือก 

      4.1.5 เพิ่มเติมเนื้อหาสระของรายวิชาที่สอดคล้องสภาพปัญหา 

ความตอ้งการของผู้เรยีน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และโลก 

     4.2 สถานศกึษาสามารถจัดทำหลักสูตร การจัดกระบวนการ

เรียนรู้การสอนและอื่น ๆ ใหเ้หมาะสมกับความสามารถของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย

พิเศษโดยความร่วมมอืของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาและเครอืข่ายสถานศกึษา 
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     4.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ

หลักสูตรสถานศกึษา 

     4.4 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศกึษา 

และรายงานผลใหส้ำนักงานเขตพื้นที่การศกึษารับทราบ 

    5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มีขัน้ตอนดังนี้ 

     5.1 จัดเนือ้หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ 

และความถนัดของผูเ้รียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

     5.2 ฝกึทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์ 

และการประยุกต์ความรูม้าใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา 

     5.3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรยีนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึก 

การปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รูอ้ย่างต่อเนื่อง 

     5.4 จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ 

อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดงีามและคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

     5.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูส้อนสามารถจัดบรรยากาศ

สภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้และความ

รอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและ

ผูเ้รียนอาจเรียนรูไ้ปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวทิยาการประเภทต่าง ๆ 

     5.6 จัดการเรียนรูใ้ห้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสาน 

ความร่วมมอื กับบิดามารดา และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผูเ้รียน 

ตามศักยภาพ 

    6. การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน  

มีขัน้ตอนดังนี้ 

     6.1 กำหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 

ตามหลักสูตรสถานศกึษาโดยใหส้อดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ 

     6.2 จัดทำเอกสารหลักฐานการศกึษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัด 

และประเมินผลของสถานศึกษา 

     6.3 วัดผล ประเมนิผล เทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียนและ

อนุมัตผิลการเรียน 
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     6.4 จัดให้มกีารประเมินผลการเรียนทุกช่วงช้ันและจัดใหม้ีการ

ซ่อมเสริมกรณีที่มผีูเ้รียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

     6.5 จัดให้มกีารพัฒนาเครื่องมอืในการวัดและประเมินผล 

     6.6 จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผลและการเทียบ

โอนผลการเรียนเพื่อใช้ในการอ้างอิง ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน 

การสอน 

     6.7 ผูบ้ริหารสถานศึกษาอนุมัตผิลการประเมินการเรียนด้านต่าง ๆ 

รายปี/รายภาคและตัดสินผลการเรียนการผ่านช่วงช้ันและจบการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

     6.8 การเทียบโอนผลการเรียนเป็นอำนาจของสถานศกึษาที่จะ

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ ได้แก่ คณะกรรมการเทียบ

ระดับการศกึษา ทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย คณะกรรมการเทียบโอนผลการ

เรียนและเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการพร้อมทั้งให้ผูบ้ริหาร

สถานศกึษาอนุมัตกิารเทียบโอน 

    7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา มีขัน้ตอน

ดังนี้ 

     7.1 กำหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ 

กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการทำงานของนักเรียน ครูและผูเ้กี่ยวข้องกับการศึกษา 

     7.2 พัฒนาครูและนักเรียนใหม้ีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการ

เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นสำคัญในการเรียนรู้ที่ซับซ้อนขึ้นทำใหผู้เ้รียนได้ฝึกการ

คิดการจัดการ การหาเหตุผลในการตอบปัญหา การผสมผสานความรู้ แบบสหวิทยาการ 

และการเรียนรู้ในปัญหาที่ตนสนใจ 

     7.3 พัฒนาคุณภาพการศกึษาด้วยกระบวนการวิจัย 

     7.4 รวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรยีนรูแ้ละพัฒนา 

คุณภาพการศกึษา รวมทั้งสนับสนุนให้ครูนำผลการวิจัยมาใช ้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

และพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา 

    8. การพัฒนาและส่งเสริมใหม้ีแหล่งเรียนรู้ มีขัน้ตอนดังนี้ 

     8.1 จัดให้มีแหล่งเรียนรูอ้ย่างหลากหลายทั้งภายในและภายนอก

สถานศกึษาให้พอเพียงเพื่อสนับสนุนการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองกับการจัดกระบวนการ 

เรียนรู ้
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     8.2 จัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอือ้ต่อการจัดการ 

เรียนรู้ของผูเ้รียน เช่น พัฒนาหอ้งสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู ้จัดให้มีห้องสมุดหมวดวิชา 

หอ้งสมุดเคลื่อนที่ มุมหนังสือในห้องเรยีน หอ้งพิพธิภัณฑ์ หอ้งมัลติมีเดีย หอ้งคอมพิวเตอร์ 

อินเตอร์เน็ต ศูนย์วิชาการ ศูนย์วิทยบริการ Resource Center สวนสุขภาพ สวนวรรณคดี 

สวนหนังสอื สวนธรรมะ เป็นต้น 

     8.3 จัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น ใหเ้อือ้ต่อการ

จัดการเรยีนรู้ของผู้เรียนของสถานศึกษาของตนเอง เช่น จัดเส้นทาง/แผนที่ และระบบการ 

เชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดสถาบันการศกึษา พิพธิภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ 

วิทยาศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 

    9. การนเิทศการศกึษา มีขั้นตอนดังนี้ 

     9.1 สร้างความตระหนักใหแ้ก่ครูและผูเ้กี่ยวข้องให้เข้าใจ

กระบวนการนเิทศภายในว่า เป็นกระบวนการทำงานร่วมกันที่ใชเ้หตุผลการนเิทศเป็นการ

พัฒนาปรับปรุงวธิีการทำงานของแต่ละบุคคลใหม้ีคุณภาพ การนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของ 

กระบวนการบริหารเพื่อให้ทุกคนเกิดความเชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติถูกต้องก้าวหน้าและเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรยีนและตัวครูเอง 

     9.2 จัดการนเิทศภายในสถานศกึษาให้มีคุณภาพทั่วถึงและ

ต่อเนื่องเป็นระบบและกระบวนการ 

     9.3 จัดระบบนิเทศภายในสถานศกึษาให้เชื่อมโยงกับระบบนิเทศ 

การศกึษาของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

    10. การแนะแนว มีขัน้ตอนดังนี้ 

     10.1 กำหนดนโยบายการจัดการศกึษาที่มกีารแนะแนวเป็น 

องค์ประกอบสำคัญ โดยให้ทุกคนในสถานศกึษาตระหนักถึงการมสี่วนร่วมในกระบวนการ 

แนะแนวและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

     10.2 จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนวและดูแลช่วยเหลอื 

นักเรียนของสถานศกึษาให้ชัดเจน 

     10.3 สร้างความตระหนักใหค้รูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนว 

และดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

     10.4 ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรูเ้พิ่มเติมในเรื่อง

จติวิทยาและการแนะแนวและดูแลช่วยเหลอืนักเรียนเพื่อให้สามารถ บูรณาการในการ

จัดการเรียนรู้และเชื่อมโยงสู่การดำรงชีวิตประจำวัน 
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     10.5 คัดเลือกบุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถและบุคลิกภาพ 

ที่เหมาะสม ทำหนา้ที่ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา ครูประจำช้ัน และคณะอนุกรรมการแนะแนว 

     10.6 ดูแล กำกับ นเิทศ ตดิตามและสนับสนุนการดำเนินงาน 

แนะแนวและดูแลช่วยเหลอืนักเรียนอย่างมีระบบ 

     10.7 ส่งเสริมความร่วมมอืและความเข้าใจอันดีระหว่างครู 

ผูป้กครองและชุมชน 

     10.8 ประสานงานด้านการแนะแนว ระหว่างสถานศกึษา องค์กร 

ภาครัฐและเอกชน บ้าน ศาสนสถาน ชุมชน ในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว 

     10.9 เชื่อมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

    11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

มีขัน้ตอนดังนี้ 

     11.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของสถานศกึษาให้ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานสำนักงาน

เขตพื้นทีก่ารศกึษา และความตอ้งการของชุมชน 

     11.2 จัดระบบบริหารและสารสนเทศโดยจัดโครงสร้างการบริหาร 

ที่เอื้อต่อการพัฒนางานและการสรา้งระบบประกันคุณภาพภายใน จัดระบบสารสนเทศ 

ให้เป็นหมวดหมู่ข้อมูลมคีวามสมบูรณ์เรียกใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบัน 

อยู่เสมอ 

     11.3 จัดทำแผนสถานศกึษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศกึษา  

(แผนกลยุทธ์ / แผนยุทธศาสตร์) 

     11.4 ดำเนินการตามแผนพัฒนาสถานศกึษาในการดำเนินโครงการ 

/ กิจกรรมสถานศกึษา ตอ้งสร้างระบบการทำงานที่เข้มแข็ง เน้นการมสี่วนร่วม และวงจร 

การพัฒนาคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle) หรอืที่รู้จักกันว่าวงจร PDCA 

     11.5 ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา โดยดำเนินการ 

อย่างจริงจังต่อเนื่องด้วยการสนับสนุนให้ครู ผูป้กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

     11.6 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษา ตามมาตรฐาน 

ที่กำหนดเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

     11.7 จัดทำรายงานคุณภาพการศกึษาประจำปี (SAR) และสรุป 

รายงานประจำปี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน เสนอต่อ 

หน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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    12. การส่งเสริมชุมชนให้มคีวามเข้มแข็งทางวิชาการ มีขั้นตอนดังนี้ 

     12.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 

องค์กร ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน

ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น 

     12.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ภายในชุมชน 

     12.3 ส่งเสริมให้ชุมชนมกีารจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหา

ความรูข้้อมูล ข่าวสารและรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ 

     12.4 พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความตอ้งการ 

รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหม้ีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน 

    13. การประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษา 

และองค์กรอื่น มีขั้นตอนดังนี้ 

     13.1 ระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา ตลอดจนวทิยากรภายนอก 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีต 

ประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

     13.2 เสริมสรา้งความสัมพันธ์ระหว่างสถานศกึษากับชุมชน 

ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่ง

วิทยาการของชุมชน และมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

     13.3 ให้บริการด้านวิชาการที่สามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยน

ข้อมูล ข่าวสารกับแหล่งวิชาการในที่อื่น ๆ 

     13.4 จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการสรา้ง 

ความสัมพันธ์อันดีกับศษิย์เก่า การประชุมผู้ปกครองนักเรียน การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน 

การร่วมกิจกรรมกับสถาบันการศกึษาอื่น เป็นต้น 

    14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 

องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา มีขัน้ตอนดังนี้ 

     14.1 ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน 

องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน 

ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธใินการจัด 

การศกึษาขั้นพื้นฐาน 
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     14.2 จัดให้มกีารสร้างความรู้ความเข้าใจ การเพิ่มความพร้อม

ให้กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร

วิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่ร่วมจัดการศกึษา 

     14.3 ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน

ประกอบการและสถาบันสังคมอื่นร่วมกันจัดการศกึษาและใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน 

     14.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ร่วมกัน 

ระหว่างสถานศกึษากับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เอกชนองค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น 

     14.5 ส่งเสริมสนับสนุนใหบุ้คคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 

และสถาบันสังคมอื่น ได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความเหมาะสมและจำเป็น 

     14.6 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ

เพื่อการเรียนรูต้ลอดชีวติอย่างมีประสิทธิภาพ 

    15. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ 

สถานศกึษา มีขัน้ตอนดังนี้ 

     15.1 ศกึษาและวิเคราะห์ระเบียบและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับงานด้าน 

วิชาการของสถานศกึษา เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

     15.2 จัดทำร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ

ของสถานศกึษา เพื่อให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้ และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

     15.3 ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน

วิชาการของสถานศกึษา และแก้ไขปรับปรุง 

     15.4 นำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ 

สถานศกึษาไปสู่การปฏิบัติ 

     15.5 ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาและนำไปแก้ไขปรับปรุงใหเ้หมาะสมต่อไป 

    16. การคัดเลือกหนังสอื แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศกึษา มีขัน้ตอน

ดังนี้ 
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     16.1 ศกึษา วเิคราะห์ คัดเลือกหนังสอืเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ต่าง ๆ ที่มคีุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศกึษา เพื่อเป็นหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ 

ในการจัดการเรียนการสอน 

     16.2 จัดทำหนังสอืเรียน หนังสอืเสริมประสบการณ์ หนังสอือ่าน 

ประกอบ แบบฝกึหัด ใบงาน ใบความรู ้เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 

     16.3 ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรยีน หนังสือเสริม

ประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝกึหัด ใบงาน ใบความรู ้เพื่อใช้ประกอบการเรียน

การสอน 

    17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา มีขั้นตอนดังนี้ 

     17.1 จัดให้มีการ่วมกันกำหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหา 

และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยีเพื่อการศกึษาของสถานศกึษา 

     17.2 พัฒนาบุคลากรในสถานศกึษา ในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ 

การเรียนรู ้และเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา พร้อมทั้งให้มีการจัดตัง้เครอืข่ายทางวิชาการ 

ชมรมวิชาการ เพื่อเป็นแหล่งการเรยีนรู้ของสถานศกึษา 

     17.3 พัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศกึษา โดยมุ่งเน้น

การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศกึษา ที่ให้ขอ้เท็จจรงิเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ 

เกิดขึ้นโดยเฉพาะหาแหล่งสื่อที่เสริมการจัดการศกึษาของสถานศึกษาให้มปีระสิทธิภาพ 

     17.4 พัฒนาห้องสมุดของสถานศกึษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ 

ของสถานศกึษาและชุมชน 

     17.5 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ในการจัดหา ผลติ ใช้และพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศกึษา 

 5. ประสิทธิผลงานวชิาการของโรงเรยีน 

  ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียนเป็นผลสำเร็จของการบริหารจัดการ

การศกึษาของโรงเรียนที่เกิดจากความสามารถของผู้บริหาร และครูในโรงเรียนที่ได้ทำงาน

ร่วมกัน ผู้วิจัยขอนำเสนอการศกึษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของโรงเรียน ดังนี้  

   ปริญญา จันทะพันธ์ (2556, หนา้ 63) กล่าวว่า ประสทิธิผลการ

บริหารงานวิชาการ หมายถึง ระดับผลความสำเร็จที่มาจากการบริหารเพื่อให้งานบรรลุ

สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและสามารถพัฒนานักเรียนให้มทีัศนคตทิางบวกปรับตัวเข้ากับ 
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   ทิรัศม์ชญา พิพัฒน์เพ็ญ (2557, หน้า 18) ได้สรุปไว้ว่า ประสิทธิผล 

หมายถึง ประสิทธิผล คือกระบวนการทํางานที่ทําให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายหรือ 

นโยบายที่กําหนดไว้ 

   เฉลิม สุขเจริญ (2557, หน้า 8) ได้สรุปไว้ว่า ประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงาน หมายถึง การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างสมดุล คอื ประหยัดเงนิ

ประหยัดเวลา ใชค้นใหเ้หมาะสมกับงาน ใชว้ัสดุอุปกรณ์ให้คุ้มค่าด้วยวิธีการที่เหมาะสมทํา

ให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทํางาน อันเป็นผลทําให้องค์การได้รับประโยชน์สูงสุด 

บรรลุเป้าหมายขององค์การซึ่งก็คือการเกิดประสทิธิผล และประสิทธิผลจึงเป็นตัวบ่งช้ีถึง

แนวทางเสริมสร้างหรอืพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน ประสทิธิผลยังหมายถึงการที่แต่ละ

บุคคลในองค์การเกิดความรู้สกึว่าตนเองได้รับความยุติธรรมในด้านต่าง ๆ ภายในองค์การ 

ซึ่งบุคคลเหล่านั้นก็ได้แสดงศักยภาพของตนอย่างเต็มความสามารถในการที่จะร่วมมอืเพื่อ

บรรลุถึงเป้าหมายความสําเร็จขององค์การนั้น ๆ 

   ราชบัณฑติยสถาน (2556, หนา้ 413) สรุปความหมายของประสทิธิผล 

ไว้ว่า ประสทิธิผล หมายถึง ผลสำเร็จ ผลที่เกิดขึน้ 

   อรอนงค์ สิงห์บุบผา (2559, หนา้ 7) ได้สรุปไว้ว่า ประสิทธิผล หมายถึง 

กล่าวโดยสรุปประสิทธิผล คือ การดําเนินงานที่บรรลุผลสําเร็จ โดยเปรียบเทียบผลการ

ดําเนนิงานกับแผนงาน/โครงการที่กําหนดไว้ 

   จริวดี กระแสโสม (2556, หนา้ 33) กล่าวสรุปว่า ประสิทธิผล หมายถึง 

ความสำเร็จของการทำงานของโรงเรียนที่เกิดจากความสามารถของผูบ้ริหารและครูผู้สอน

ในการทำกิจกรรมจนบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์    

   ดันน์ (1 Dunn, 1994, pp. 329 - 405, อ้างถึงใน อโนทัย คำอาจ, 2557, 

หนา้ 7) ได้ให้ความหมายของประสทิธิผลว่า หมายถึง ความสำเร็จในการดำเนินงานจน

บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

   จากความหมายของงานวิชาการของโรงเรียนข้างต้น สรุปได้ว่า 

ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน หมายถึง การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างสมดุล 

โดยดําเนินงานที่บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ หรอืตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเป็น

ผลมาจากการดำเนินงานทางวิชาการตามขอบข่ายงานวิชาการทั้ง 17 ดา้น ใหบ้รรลุตาม

จุดมุ่งหมายที่ตัง้ไว้      
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บริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 

 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 จังหวัดอุดรธานี  

มีบริบททั่วไป ดังนี้  

  1. โครงสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 
   สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ประกอบด้วย 

9 กลุ่ม 1 หน่วย ดังนี้ 

    1.1 กลุ่มอำนวยการ 
    1.2 กลุ่มนโยบายและแผน 

    1.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

    1.4 กลุ่มพัฒนาครูและบุคคลากร 
    1.5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 

    1.6 กลุ่มนเิทศตดิตาม และประเมินผลการจัดการศกึษา 

    1.7 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศกึษา 
    1.8 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี 

    1.9 กลุ่มตรวจสอบภายใน 

    1.10 คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  

  2. ข้อมูลทั่วไปในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี 

เขต 3 

   2.1 ขนาดที่ตัง้   
    สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 มีพื้นที่

ประมาณ 2,553.53 ตารางกิโลเมตร พืน้ที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและราบลุ่ม ตัง้อยู่ทางทิศ

ตะวันออกของจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย 6 อำเภอ คือ อำเภอหนองหาน อำเภอบ้านดุง 

อำเภอไชยวาน อำเภอทุ่งฝน อำเภอพิบูลย์รักษ์และอำเภอกู่แก้ว โดยมีที่ตัง้สำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาอยู่ที่อำเภอหนองหาน มีระยะทางห่างจากจังหวัดอุดรธานีตามทางหลวง 

หมายเลข 22 ประมาณ 35 กิโลเมตร มอีาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
     ทิศเหนอื   ติดต่อกับ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 

     ทิศใต้    ติดต่อกับ อำเภอกุมภวาปีและอำเภอศรีธาตุ  

จังหวัดอุดรธานี 
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     ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอส่องดาวและอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

     ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ อำเภอเมืองอุดรธาน ีอำเภอเพ็ญ  

อำเภอสร้างคอม และอำเภอประจักษ์ศลิปาคม จังหวัดอุดรธานี 

   2.2 ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

    สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 มีการ

จัดระบบการศกึษาเป็นการศกึษาในระบบและมีองค์กรอื่นที่จัดการศกึษานอกระบบ การ

จัดการศึกษาตามอัธยาศัย และการจัดการศกึษาระดับอุดมศกึษาต่ำกว่าปริญญาตรี ดังนี้ 

     2.2.1 การศกึษาปฐมวัย ดำเนินการทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 

รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     2.2.2 การศกึษาขั้นพื้นฐาน ดำเนนิการทั้งในภาครัฐและเอกชน

ครอบคลุมเขตพื้นที่การศึกษา 

     2.2.3 การศกึษาอุดมศกึษา มกีารจัดการศกึษาระดับต่ำกว่า

ปริญญาตรีดำเนินการทั้งภาครัฐและเอกชน 

    2.3 ข้อมูลโรงเรยีน สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

อุดรธานี เขต 3  

     2.3.1 ข้อมูลโรงเรยีนจำแนกตามขนาด 

      2.3.1.1 โรงเรียนขนาดเล็ก (0 - 120 คน) จำนวน 109 โรงเรยีน 

      2.3.1.2 โรงเรียนขนาดกลาง (121 - 600 คน) จำนวน 89 โรงเรียน 

      2.3.1.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ (601 - 1,500 คน) จำนวน 5 โรงเรียน 

         รวม 203 โรงเรียน 

     2.3.2 ข้อมูลนักเรียน จำแนกตามช้ันเรียน 

      2.3.2.1 อนุบาล 1      จำนวน 114 คน 

      2.3.2.2 อนุบาล 2      จำนวน 3,124 คน 

      2.3.2.3 อนุบาล 3      จำนวน 1,638 คน 

      2.3.2.4 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3,602 คน 

      2.3.2.5 ช้ันประถมศกึษาปีที่ 2  จำนวน 3,669 คน 

      2.3.2.6 ช้ันประถมศกึษาปีที่ 3 จำนวน 3,590 คน 

      2.3.2.7 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 3,634 คน 
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      2.3.2.8 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5   จำนวน 3,790 คน 

      2.3.2.9 ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6   จำนวน 3,809 คน 

      2.3.2.10 ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1   จำนวน 1,438 คน 

      2.3.2.11 ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 2   จำนวน 1,381 คน 

      2.3.2.12 ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3   จำนวน 1,365 คน 

         รวมนักเรียนทั้งสิ้น 32,739 คน 

    2.4 ทิศทางการพัฒนาการศกึษา 

     2.4.1 วิสัยทัศน์  

      องค์กรคุณภาพ จัดการศกึษาได้มาตรฐาน บนพืน้ฐานหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน    

     2.4.2 พันธกิจ 

      2.4.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับ

โอกาสทางการศกึษาอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและมีคุณภาพ 

      2.4.2.2 ส่งเสริม พัฒนาผูเ้รียนใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศกึษา มีคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลัก

ของคนไทย 12 ประการ 

      2.4.2.3 ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องให้มี

ส่วนร่วมในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จรยิธรรม  

มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และค่านยิมหลักของคนไทย 12 ประการ 

      2.4.2.4 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการภายใน

องค์กร บูรณาการการมสี่วนร่วมของหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับประชาชน เพื่อพัฒนา

คุณภาพการศกึษา   

     2.4.3 ค่านยิม (SMILE) 

      “สัมฤทธิ์ผลของงาน พัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน โปร่งใส 

เป็นธรรม” (ส.พ.ป.) 

       ส = สัมฤทธิ์ผลของงาน 

       พ = พัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน 

       ป = โปร่งใส เป็นธรรม   
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     2.4.4 เป้าประสงค์หลัก  

      2.4.4.1 ผูเ้รียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการเหมาะสม

ตามวัยและได้สมดุล และผูเ้รียนระดับการศกึษาขั้นพื้นฐานทุกคน มพีัฒนาการเหมาะสม

ตามช่วงวัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา 

      2.4.4.2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

      2.4.4.3 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา

อย่างทั่วถึง มคีุณภาพ เสมอภาคและเป็นธรรม 

      2.4.4.4 ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศกึษา 

มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

      2.4.4.5 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี

เขต 3 และสถานศกึษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศกึษาขั้นพืน้ฐานสู่

คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

      2.4.4.6 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี

เขต 3 และสถานศกึษาบูรณาการการทำงานเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม ตามหลัก

กระจายอำนาจ หลักธรรมมาภบิาล (Good Governance) และความรับผดิชอบ   

     2.4.5 นโยบาย 

      จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ สำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานีเขต 3 จงึกำหนดนโยบายแผนพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน

ระยะ 5 ปี (ระยะแรก 3 ปี 2563 – 2565) และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. 2561 – 

2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ 

ด้านการศกึษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560- 2565) 

แผนการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 จำนวน 6 นโยบาย 

ดังนี้ 

       นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศกึษาเพื่อความมั่นคงของ

มนุษย์และของชาติ 

       นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศกึษาเพื่อเพิ่มความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ 
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       นโยบายที่ 3 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ

การศกึษาที่มคีุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศกึษา 

       นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง

สังคม 

       นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

       นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการศกึษา    

    2.5 โครงการที่บุคคลากรทางการศกึษามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการศกึษา 

     2.5.1 โครงการการยกระดับคุณภาพผูเ้รียนเพื่อการทดสอบทาง

การศกึษาระดับชาติ (NT/O-NET) โดยมีหลักการและเหตุผลที่ว่า เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาและยกระดับผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติใหสู้งขึน้ สำนักงานเขตพืน้ที่

การศษึาประถมศึกษาอุดรธาน เขต 3 จึงจัดทำโครงการการยกระดับคุณภาพผูเ้รียนเพื่อ

การทดสอบทางการศกึษาระดับชาติ (NT/O-NET) ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อให้

นักเรียนมอีงคค์วามรู้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้น 

พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 2) เพื่อเตรียมความพรอ้มของนักเรียนในการทดสอบทาง

การศกึษาระดับชาติ (NT/O-NET) 3) เพื่อจัดค่ายกิจกรรมวิชาการเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ของ 

การทดสอบทางการศกึษาระดับชาติ (NT/O-NET) 4) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ให้สูงขึ้น โดยผลที่ได้รับคือ 1) นักเรียนมีองค์

ความรูต้รงตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 2) นักเรียนมีความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-

NET) 3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดค่ายกิจกรรมวิชาการเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ของ

การทดสอบทางการศกึษาระดับชาติ (NT/O-NET) 4) ผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบทาง

การศกึษาระดับชาติ(NT/O-NET) สงูขึ้น 

     2.5.2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศกึษาและลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

อุดรธานี เขต 3 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู ้ความสามารถให้แก่

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
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ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 2) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานของบุคลากรใน 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาสู่ความเป็นเลิศ 3) เพื่อสร้างความสามัคคีในหน่วยงานและ

บำรุงขวัญให้เกิดพลังสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยผลที่ได้รับคือ           

1) ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างในสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 มทีักษะ ความรู ้ความสามารถทางวิชาการมากขึ้น 2) มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาสู่ความเป็น

เลิศ 3) สามารถสร้างความสามัคคีในหน่วยงานและบำรุงขวัญให้เกิดพลังสร้างสรรค์ในการ

ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

    สรุปได้ว่า สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 

มีการจัดระบบการศกึษาเป็นการศึกษาในระบบและมีองค์กรอื่นที่จัดการศกึษานอกระบบ 

การจัดการศกึษาตามอัธยาศัย และการจัดการศกึษาระดับอุดมศกึษาต่ำกว่าปริญญาตร ี

ซึ่งประกอบด้วย การศึกษาปฐมวัย ดำเนินการทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการทั้งในภาครัฐและเอกชนครอบคลุม

เขตพื้นที่การศกึษาและการศกึษาอุดมศกึษา มกีารจัดการศกึษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

ดำเนินการทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย 6 อำเภอ คือ อำเภอหนองหาน อำเภอบ้านดุง 

อำเภอไชยวาน อำเภอทุ่งฝน อำเภอพิบูลย์รักษ์และอำเภอกู่แก้ว  

งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 1. งานวิจัยในประเทศ 

  สำหรับงานวิจัยในประเทศ ผูว้ิจัยขอเสนองานวิจัยของวิชาการหลายท่าน 

ดังต่อไปนี ้

   1.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

    กาญจนา เจอืบุญ (2557, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่องการมสี่วนร่วม

การบริหารงานวิชาการของบุคลากรในสถานศกึษาสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 3 พบว่า 1) การมสี่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของ

บุคลากรในสถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช 

เขต 3 ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน โดยภาพรวมมสี่วนร่วมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้าน พบว่าแต่ละด้านมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 2) ผลการเปรียบเทียบการมสี่วน

ร่วมการบริหารงานวิชาการของบุคลากรในสถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา
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ประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 3 จําแนกตามตําแหน่งผู้บริหาร และครูผู้สอน มีส่วนร่วม

ในการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน ไม่มีความแตกต่างกัน จําแนกตามขนาด

โรงเรียน พบว่า รายด้านด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า การมสี่วนร่วมการบริหารงาน

วิชาการของบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลางไม่แตกต่างกัน 

    จริาภรณ์ เพชรทัต (2558, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่องการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารกับความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศกึษาสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พบว่า การบริหารแบบมีส่วน

ร่วมของผูบ้ริหารสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษากาญจนบุรี 

เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก

ที่สุด 3 ด้าน โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ดา้นความเป็น

อิสระด้านเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ด้านความผูกพัน และอยู่ในระดับมาก 1 ด้าน ได้แก่ 

ด้านความไว้วางใจ ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงในสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 7 ด้าน โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมาก

ไปหาน้อยได้ ดังนี้ ความซื่อสัตย์สุจริต การพัฒนาบุคลากรการเรียนรู้ การจัดกระทำข้อมูล 

ความร่วมมอืร่วมใจ ความยืดหยุ่น ความเป็นผู้นำ และอยู่ในระดับมาก 3 ดา้น ได้แก่ การ

มุ่งเนน้ การมองอนาคต และความเอาใจใส่ การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารกับ

ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศกึษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มคีวามสัมพันธ์กันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

    ชิตพล สุวรรณผา (2556, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่องการบริหาร 

แบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศกึษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านผู้เรยีนในโรงเรียน 

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับ 

ผลสัมฤทธิ์ดา้นผูเ้รียนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับ 

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านความไว้วางใจ ดา้นการกระจายอำนาจและการให้ 

อำนาจในการตัดสินใจ ด้านความผูกพันต่อกันและรู้สกึเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน  

ด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

ด้านการร่วมกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และร่วมรับผดิชอบดำเนินการ และด้าน 

ความมอีิสระที่จะรับผิดชอบและความสามารถดูแลตนเองได้ ตามลำดับ  
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    นงคราญ ศุกระมณี (2558, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่องการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานวิชาการของสถานศกึษา สังกัดเทศบาลเมอืงกาญจนบุรี 

พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการปฏิบัติงานวิชาการของสถานศกึษา สังกัดเทศบาล

เมืองกาญจนบุรี ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คอื ด้านการดำเนินงาน ด้านการมสี่วนร่วมใน

การตัดสินใจ ด้านการมสี่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และด้านการมสี่วนร่วมในการ

ประเมินผล ผลการเปรียบเทียบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานวิชาการของ

สถานศกึษาสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จำแนกตามประสบการณ์ทำงาน ในภาพรวม

และรายด้านมีความแตกต่างกัน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ 

ประสบการณ์ในการทำงาน 5 - 10 ปี มีการมีส่วนร่วมมากกว่าประสบการณ์ในการทำงาน

น้อยกว่า 5 ปี และประสบการณ์ในการทำงานน้อยกว่า 5 ปี มีการมีส่วนร่วมมากกว่า

ประสบการณ์ในการทำงาน 10 ปี ขึ้นไป 
    โศภิดา คล้ายหนองสรวง (2558, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่องการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมทีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 3 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยรวมและ

รายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ประสิทธิผลของสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก     

การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศกึษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผล

ของสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ใน

ระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านการ

ตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน (X1) ด้านการไว้วางใจกัน (X4) ด้านความยึดมั่น

ผูกพัน (X1) สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศกึษา (Yˆ ) สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

การศกึษาประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้ โดยมีค่าอำนาจพยากรณ์เท่ากับ 58.10 

เปอร์เซ็นต์ 

    สุขตา แดงสุวรรณ์ (2558, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่องการศกึษา 

การมสี่วนร่วมในการบริหารสถานศกึษาของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานใน 

จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด พบว่า การมสี่วนร่วมในการบริหารสถานศกึษาของ 

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด โดยรวมอยู่ใน 
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ระดับมาก ผลการเปรียบเทียบการมสี่วนร่วมในการบริหารสถานศกึษาของคณะกรรมการ 

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จำแนกตามประสบการณ์ใน

การปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการ 

เปรียบเทียบการมสี่วนร่วมในการบริหารสถานศกึษาของคณะกรรมการสถานศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จำแนกตามขนาดของสถานศกึษา 

เมื่อพจิารณาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

    ทับทิม แสงอนิทร์ (2559, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่องการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า การบริหารแบบมี

ส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับมาก โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี ้ด้านการให้ขอ้มูลที่

ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ดา้นความผูกพันและ

ความรูส้ึกเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน ด้านการร่วมกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและ

ร่วมรบัผดิชอบดำเนนิการด้านการกระจายอำนาจและการให้อำนาจในการตัดสินใจ ด้าน

ความเป็นอิสระที่จะรับผดิชอบและสามารถดูแลตนเองได้ และด้านความไว้วางใจกัน 

ตามลำดับ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน 

สรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อจำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามที่มเีพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง และประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน 

มีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัด

สุพรรณบุรี ทั้งภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน  

    พรรณี มนพัทธ์ปริพัตร (2560, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัย

การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาจันทบุรี โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศกึษาระดับการจัดการเรียนรู้ในสถานศกึษา ศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการจัดการเรยีนรู้ในสถานศกึษาและ

ปัจจัยด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ในสถานศกึษา สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาจันทบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย ได้แก่ ครู

ในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาจันทบุรี ปีการศกึษา 2559 

โดยใช้วธิีการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 330 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
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ระดับปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู ้จำนวน 71 ขอ้ มีค่า

ความเที่ยงตรงตั้งแต่ 0.60 ถึง 1.00 มคี่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .32 ถึง .78 และมีค่าความ

เชื่อมั่นเท่ากับ .99 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการจัดการเรียนรู้ จำนวน 32 ข้อ 

มีค่าความเที่ยงตรงตั้งแต่ .60 ถึง 1.00 มคี่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .42 ถึง .80 และมีค่า

ความเช่ือมั่นเท่ากับ .99 ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .99 สถิติที่ใชใ้น

การวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสังพันธ์ 

และการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

    สุทธิรา เกษมราษฎร (2559, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่องการมีส่วน

ร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู โรงเรยีนกลุ่มบางละมุง 4 สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาชลบุรี เขต 3 พบว่า 1) การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ

ของครู โรงเรียนในกลุ่มบางละมุง 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาชลบุรี 

เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับ คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 

ได้แก่ ด้านการวัดและประเมินผล ด้านสื่อการเรียนการสอน ดา้นการจัดการเรียนการสอน 

2) เปรียบเทียบการมสี่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู โรงเรียนในกลุ่มบางละมุง 

4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาชลบุรี เขต 3 จําแนกตามเพศ

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในโรงเรยีนและขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่าง

กันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 3) เปรียบเทียบการมสี่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ

ของครู โรงเรียนในกลุ่มบางละมุง 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาชลบุรี 

เขต 3 จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ส่วนรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 

    กมลชนก ศรีวรรณา (2561, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่องการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ

โรงเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก การทำงานเป็นทีมในโรงเรยีน โดยรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับมาก การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ใน

การปฏิบัติงานและขนาดโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 การทำงานเป็นทีมในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและขนาดโรงเรยีน  
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โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ 

โรงเรียนกับการทำงานเป็นทีมในโรงเรียน โดยรวมพบว่า มคีวามสัมพันธ์ทางบวก อยู่ใน

ระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน 

จำนวน 3 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์การทำงานเป็นทีมในโรงเรยีนโดยรวมได้ โดยมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คอื ด้านการไว้วางใจกัน (X1) ดา้นการมีส่วนร่วมในการ

ประเมินผล (X6) และด้านความยึดมั่นผูกพันต่อกัน (X2) ในการพยากรณ์การทำงานเป็น

ทีมในโรงเรียน พบว่านอกจากการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรยีน ดา้นการไว้วางใจกัน 

(X1) ดา้นการมสี่วนร่วมในการประเมินผล (X6) และด้านความยึดมั่นผูกพันต่อกัน (X2)  

ที่สามารถพยากรณ์การทำงานเป็นทีมในโรงเรยีนโดยรวมได้ ยังพบว่าการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมของโรงเรียน ด้านการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงาน (X3) ดา้นความ 

มีอสิระในการปฏิบัติงาน (X4) และดา้นการมสี่วนร่วมในผลประโยชน์ (X5) ที่สามารถ

พยากรณ์การทำงานเป็นทีมในโรงเรยีนรายด้านได้ แนวทางพัฒนาการบริหารแบบมีส่วน

ร่วมของโรงเรยีนที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมในโรงเรยีนเสนอแนะไว้ 6 ด้าน ประกอบด้วย 

ด้านการไว้วางใจกัน ด้านความยึดมั่นผูกพันต่อกัน ด้านการกำหนดเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ของงาน ด้านความมีอสิระในการปฏิบัติงาน ด้านการมสี่วนร่วมใน

ผลประโยชน์และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

   1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรยีน 

    ปานดวงใจ แฮนเกตุ (2559, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่อง

ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของครูกับประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า 1) การมสี่วนร่วมของครู

ในการบริหารงานวิชาการและประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียนโดยรวมมคี่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก 2) การเปรียบเทียบการมสี่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการและประสิทธิผล

งานวิชาการของครูในโรงเรียน จำแนกตามสภาพการดำรงตำแหน่ง เพศ และขนาดของ

โรงเรียน ปรากฏผลดังนี ้2.1) การมสี่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการและ

ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวม

และรายด้านไม่แตกต่างกัน 2.2) การมสี่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการและ

ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน จำแนกตามเพศ โดยรวมไม่แตกต่างกัน 2.3) การมี

ส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการและประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียนจำแนก

ตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน 3) การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ 
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ของครูกับประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียนมคีวามสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 4) การวิจัยครั้งนีไ้ด้นำเสนอแนวทางการยกระดับประสิทธิผลงาน

วิชาการของโรงเรียนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรวม ซึ่งประกอบด้วย ด้านการวางแผน

งานด้านวิชาการ ดา้นการจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา ดา้นการพัฒนาหลักสูตร

ของสถานศกึษา ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศกึษา ด้านการนเิทศ

การศกึษา ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มคีวามเข้มแข็งทางวิชาการ ด้านการส่งเสริมและ

สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและ

สถาบันอื่นที่จัดการศกึษา ด้านการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ

ของสถานศกึษา และด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

    เสกสันต์ รอดย้อย และพรเทพ รูแ้ผน (2560, บทคัดย่อ) ได้ทำการ

วิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษากับ

ประสิทธิผลของสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พบว่า 1) สภาพการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 2) ประสทิธิผลของสถานศกึษา ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากและ 3) สภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษากับประสิทธิผล

ของสถานศกึษา ในภาพรวมมคีวามสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับสูง อย่างมนีัยสำคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .01 โดยด้านที่มีความสัมพันธ์สูงสุด คอื ด้านความสามารถในการพัฒนา

สถานศกึษา รองลงมา คอื ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศกึษาและด้าน

ที่มคีวามสัมพันธ์ต่ำสุด คือ ด้านความสามารถทางวิชาการ  

    ธนาเศษฐ์ เพ็ชรกลาง และบรรจบ บุญจันทร์ (2561, บทคัดย่อ) ได้ทำ

การวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาชัยภูมิ เขต 3 พบว่าการวิจัย

นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศกึษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ  

2) ศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 3) ศกึษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาชัยภูมิ เขต 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้บริหารสถานศกึษา

และครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยเป็นผู้บริหารสถานศกึษา จำนวน 15 คน และครู จำนวน 

254 คน รวมทั้งสิน้ 269 คน ได้มาโดยการใช้ตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน และ 
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การสุ่มอย่างง่าย เครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัดประมาณค่า  

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอนผลการศกึษา 

พบว่า 1) ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ปัจจัยที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื ปัจจัยครู ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คอื ปัจจัย

ผูป้กครองและชุมชน 2) ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื ดา้นการพัฒนาหลักสูตรในสถานศกึษา ดา้นที่มีค่าเฉลี่ย

ต่ำที่สุด คอื ด้านการนเิทศการศกึษา 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการโดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอนพบว่า ปัจจัยครู ปัจจัยผูป้กครองและ

ชุมชน ปัจจัยงบประมาณ และปัจจัยอาคารสถานที่ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาชัยภูมิ เขต 3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มคี่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างปัจจัยเหล่านี้กับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ

เท่ากับ .80 

    ภาคภูมิ ทองลาด (2561, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่องปัจจัย

ทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา พบว่า 1) ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน และ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

2) ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ 

โรงเรียนโดยรวมและรายด้านทุกด้านจำแนกตามการดำรงตำแหน่งไม่มีความแตกต่างกัน 

3) ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนโดยรวม ปัจจัยพืน้ฐาน ปัจจัยสนับสนุนและ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโดยรวม จำแนกตามขนาดของโรงเรียนแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 4) ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนโดยรวม 

ปัจจัยสนับสนุน และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนโดยรวม จำแนก

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วน

ปัจจัยพืน้ฐาน มีความแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 5) ปัจจัยพื้นฐาน

และปัจจัยสนับสนุนและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการมคีวามสัมพันธ์กันทางบวก 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 6) ปัจจัยพืน้ฐานโดยรวมและปัจจัยสนับสนุน

โดยรวม มอีำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโดยรวมอย่างมนีัยสำคัญ 
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ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีอำนาจพยากรณ์ รอ้ยละ 96.10 โดยสามารถเขียนเป็นสมการ 

พยากรณ์ และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน 7) ในการ

วิจัยในครั้งนี้ได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการโดยรวม โดยแนวทางในการพัฒนาปัจจัยทั้ง 4 ได้แก่ 1) แนวทางในการ

พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านคุณลักษณะของผูบ้ริหารการศกึษา 2) แนวทางในการพัฒนา

ปัจจัยพืน้ฐานด้านคุณลักษณะของครูผู้สอน 3) แนวทางในการพัฒนาปัจจัยพืน้ฐานด้าน

ระบบบริหารจัดการที่มคีุณภาพและ 4) แนวทางในการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้าน

ศักยภาพสถาบันการศกึษาในท้องถิ่น 

    สุรีย์พร ฟากฟืน้ (2561, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่องภาวะผูน้ำของ

ผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาราชบุรี เขต 1 การวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศกึษาภาวะ

ผูน้ำของผู้บริหารสถานศกึษา 2) ศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศกึษา 

3) ศึกษาอิทธิพลของภาวะผูน้ำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ

สถานศกึษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษา ครูวิชาการ และครูสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวนทั้งสิ้น 320 คน ได้แก่ ผูบ้ริหาร

สถานศกึษา จำนวน 32 คน ครูวิชาการ จำนวน 30 คน และครู จำนวน 258 คน ได้มาโดย

การสุ่มแบบแบ่งช้ัน เครื่องมือที่ใชเ้ก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ชนิดมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและการวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณแบบมีขัน้ตอน ผลการวิจัย พบว่า 1) ภาวะผู้นำของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ภาวะ

ผูน้ำแบบสนับสนุน ภาวะผูน้ำแบบมุ่งเนน้ผลสัมฤทธิ์ ภาวะผู้นำแบบให้มสี่วนร่วม และภาวะ

ผูน้ำแบบสั่งการ 2) ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศกึษาในภาพรวมและ 

รายด้านอยู่ในระดับมากเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ งานพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ งานวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน งานแนะแนว

การศกึษา งานพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา งานพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ งานนิเทศการศกึษา และงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 3) อทิธิพลของ

ภาวะผูน้ำของผูบ้ริหารสถานศกึษาแบบมุ่งเนน้ผลสัมฤทธิ์ (X4) ภาวะผูน้ำแบบให้มีส่วนร่วม 
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(X3) ภาวะผูน้ำแบบสนับสนุน (X1) และภาวะผู้นำแบบสั่งการ (X2) ส่งผลต่อประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการในสถานศกึษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สามารถ

ร่วมกันทำนายประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศกึษาได้รอ้ยละ 46.20 โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์การทำนาย(R2) เท่ากับ 0.462 ตามลำดับ 

 2. งานวิจัยต่างประเทศ  

  สำหรับงานวิจัยต่างประเทศ ผู้วจิัยขอเสนองานวิจัยของนักการศกึษาหลาย

ท่าน ดังต่อไปนี้ 

   Kenneth (2010, Abstract) ได้ทำการศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนางาน

วิชาการในโรงเรยีนประถมศึกษาเพื่อเพิ่มคะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ในประเทศ 

สหรัฐอเมริกา การวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาปัญหางานวิชาการและแนวทางการ 

พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนประถมศึกษา เพื่อเพิ่มคะแนนผลสัมฤทธิ์ 

ของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างคือ ผูบ้ริหาร และครูผู้สอน จำนวน 228 คน ปี ค.ศ. 2010 

โดยการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน เครื่องมือที่ใชเ้ก็บรวมรวมขอ้มูลคือ 

แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า การออกแบบการพัฒนาวิชาการที่เป็นระบบและการดำเนินตามและ

การพัฒนาการบริหารงานวิชาการเป็นประจำอยู่เสมอ ย่อมส่งผลต่อคะแนนผลสัมฤทธิ์ของ

นักเรียนสูงขึ้นเป็นลำดับ 

    Reihaneh Shagholi (2010, p. 255) ได้ทำการศึกษาผ่านความ

ไว้วางใจ การตัดสินใจ และการทำงานเป็นทีมในสถานศกึษา พบว่า 1) พนักงานครูมีความ

เชื่อเกี่ยวกับความไว้วางใจในองค์การใน 7 อำเภอในเมืองนี้ 2) ความสัมพันธ์ระหว่างความ

ไว้วางใจและการตัดสินใจว่ายังมีอยู่ในองค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 3) ความสัมพันธ์

ระหว่างความไว้วางใจและการทำงานเป็นทีมอย่างมนีัยสำคัญทางสถิต 

    Meegan (2011, p. 1139) ได้ทำการวิจัยการมสี่วนร่วมในการวางแผน

และคุณภาพของโรงเรียนคาทอลิกมนรัฐวิสคอนชิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นคว้าเกี่ยวกับ

ความสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่มขั้นตอนของการมีส่วนร่วมในการวางแผนและแนวคิดของ

บุคลากรที่เกี่ยวกับคุณภาพโรงเรยีน พบว่า การวางแผนคือหลักสูตร ทั้งนีค้รูใหญ่มีทัศนะ

คติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของโรงเรียนในแง่บวกมากกว่าครูทั่วไป 

    Azevedo S. (2013, p. 599) ได้ศกึษาการมสี่วนร่วมและการเรียนรูใ้น

โรงเรียนในเนเธอร์แลนด์ พบว่า ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการการสังเกต และมีความ
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เข้าใจในข้อมูลเป็นหลักเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเด็ก การเรียนรูท้ี่โรงเรียนโดยที่ครูผู้สอน

ใช้วธิีการแบบ Jenaplan รายงานความสัมพันธ์ของพื้นที่ เวลาและกายภาพในเรื่องของ

ข้อตกลงในกฎระเบียบ การร่วมมอืทำงานด้วยกันของเด็กพบว่าพวกเขามีความสามารถใน

การกำหนดระดับทางกายภาพได้ 

    Zafer.K (2015, p. 190) ได้ทำการศกึษาสถานการณ์การมสี่วนร่วม

ของนักเรียนประถมศกึษา พบว่า ปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลต่อการมสี่วนร่วมของนักเรียนใน

โรงเรียนคือสถานที่เรียนและระดับช้ันที่เรียน ภายในครอบครัว เด็กยอมรับการมสี่วนร่วม

นอกเหนอืจากอำนาจในการตัดสินใจด้านการเงิน ในด้านสังคมนักเรียนมีส่วนร่วมอยู่ใน

ระดับต่ำ และปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อการมสี่วนร่วมของเด็กอยู่ภายใต้ครอบครัว

สังคมและการศกึษาของบิดา 

     จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารแบบ

มีส่วนร่วม และประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี ้เกี่ยวข้อง

กับการบริหารแบบมีส่วนร่วม พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นการที่องค์กรต่าง ๆ

พยายามแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน โดย

ที่ผู้บริหารและผูใ้ต้บังคับบัญชามีการการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีความยึด

มั่นผูกพัน มีความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงาน และมีการไว้วางใจกัน โดยทุกฝ่ายมี

ความสมัครใจ ผสมผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จนงานประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย 

และในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้สังเคราะห์การบริหารแบบมีส่วนร่วม จากเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้การบริหารแบบมีส่วนร่วม จำนวน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) การ

ตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน 2) ความยึดมั่นผูกพัน 3) ความเป็นอิสระต่อความ

รับผิดชอบในงาน 4) การไว้วางใจกัน ประสิทธิผลของโรงเรียน ซึ่งใช้เป็นกรอบแนวคิดใน

การวิจัยในครั้งนีใ้นส่วนของประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน พบว่า ประสทิธิผลงาน

วิชาการของโรงเรียน หมายถึง การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างสมดุล โดยดําเนินงาน 

ที่บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ หรอืตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเป็นผลมาจากการ

ดำเนนิงานทางวิชาการตามขอบข่ายงานวิชาการทั้ง 17 ด้าน ประกอบด้วย 1) การพัฒนา

หรอืการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 2) การ

วางแผนงานวิชาการ 3) การจัดการเรยีนการสอนในสถานศึกษา 4) การพัฒนาหลักสูตร

ของสถานศกึษา 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6) การวัดผลประเมินผลและดำเนินการ 

เทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา 8) การ 
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พัฒนาและส่งเสริมให้มแีหล่งการเรยีนรู้ 9) การนเิทศการศกึษา 10) การแนะแนว 

การศกึษา 11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา 12) การ 

ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 13) การประสานความร่วมมอืในการพัฒนา 

วิชาการกับสถานศกึษาและองค์กรอื่น 14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 

ครอบครัวองค์กรหน่วยงานสถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา 15) การ 

จัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 16) การคัดเลือกหนังสือแบบเรียน 

เพื่อใช้ในสถานศกึษา 17) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา ซึ่งใช้เป็นกรอบ

แนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้ โดยการวิจัยครั้งนีไ้ด้ศกึษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาอุดรธานี เขต 3 ซึ่งมีโรงเรียนทั้งหมด 203 โรงเรียน รวมนักเรียนทั้งสิ้น 32,739 คน 

มีวสิัยทัศน์ คือ องค์กรคุณภาพ จัดการศกึษาได้มาตรฐานบนพืน้ฐานหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน มีการจัดระบบการศกึษาเป็นการศึกษาในระบบ

และมีองค์กรอื่นที่จัดการศกึษานอกระบบ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย และการจัด

การศกึษาระดับอุดมศกึษาต่ำกว่าปริญญาตร ีซึ่งประกอบด้วย การศึกษาปฐมวัย 

ดำเนนิการทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การศกึษาขั้น

พืน้ฐาน ดำเนินการทั้งในภาครัฐและเอกชนครอบคลุมเขตพืน้ที่การศกึษา และการศกึษา

อุดมศกึษา มกีารจัดการศกึษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีดำเนนิการทั้งภาครัฐและเอกชน 

ประกอบด้วย 6 อำเภอ คือ อำเภอหนองหาน อำเภอบ้านดุง อำเภอไชยวาน อำเภอทุ่งฝน 

อำเภอพิบูลย์รักษ์และอำเภอกู่แก้ว ภายใต้วสิัยทัศน์ที่ว่าองค์กรคุณภาพ จัดการศกึษาได้

มาตรฐาน บนพืน้ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืนและ 

ผูว้ิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งเป็นงานวิจัยในประเทศ ซึ่งประกอบด้วย  

1) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม จำนวน 10 เรื่อง และ 2) งานวิจัยที่ 

เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน จำนวน 5 เรื่องและงานวิจัยต่างประเทศ 

จำนวน 5 เรื่องจากการศกึษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าระดับของการบริหารแบบมีส่วนร่วม

และประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียนภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลงานวิชาการโรงเรียนและพบว่าการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรยีนได้ ซึ่งผูว้ิจัยจะนำข้อมูลที่ได้จาก

การศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการดำเนินการวิจัยเรื่อง การบริหารแบบ

มีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาอุดรธานี เขต 3 ต่อไป  



บทที่ 3 

วิธีดำเนินการวจิัย 

 ในการดำเนินการวิจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลงาน

วิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3    

ครั้งนี ้ผูว้ิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามลำดับขั้นตอนดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ศกึษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการ

บริหารสถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 

ประกอบด้วย 

   1. ประชากร 

   2. กลุ่มตัวอย่าง 

   3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

   4. การสร้างเครื่องมอืในการวิจัย 

   5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   6. การจัดกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล 

   7. สถิตทิี่ใชใ้นการวิจัย 

  ตอนที่ 2 การหาแนวทางการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของการบริหารสถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา

อุดรธานี เขต 3 
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ตอนที่ 1 ศกึษาปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล   

งานวชิาการของการบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ประกอบด้วย  

 1. ประชากร 

  ประชากรการวิจัย (Research Population) ที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ 

ผูบ้ริหารและครูผู้สอน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา เขต 3 ปี

การศกึษา 2563 จำนวนทั้งสิน้ 2,120 คน จำแนกผูบ้ริหาร จำนวน 203 คน และครูผู้สอน 

จำนวน 1,917 คน  คิดเป็นรายสถานศกึษา จำนวน 203 โรงเรียน  
 

 2. กลุ่มตัวอย่าง 

  กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน       

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ในปีการศกึษา 2563 

จำนวน 344 คน จำแนกเป็นผูบ้ริหารโรงเรียน จํานวน 103 คน และครูผูส้อน จํานวน 241 คน 

กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน 

(Krejcie & Morgan) ใชว้ิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างการได้มาของกลุ่มตัวอย่างใช้วธิีการสุ่มแบบ

หลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling)  โดยขั้นตอนการสุ่มม ีดังนี้   

   2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 53 โรงเรียน การสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่เป็น

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน ผู้วิจัยเจาะจงผูอ้ำนวยการโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน  

สุ่มครูผูส้อน โรงเรียนละ 2 คน โดยใช้การสุ่มแบบง่ายโดยการจับสลากแบบใส่คืน ได้กลุ่ม

ตัวอย่างโรงเรยีนละ 3 คน รวมกลุ่มตัวอย่างในโรงเรยีนขนาดเล็ก 159 คน 

   2.2 โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 45 โรงเรียน การสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่เป็น

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน ผูว้ิจัยเจาะจงผูอ้ำนวยการโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน และ

สุ่มครูผูส้อน โรงเรียนละ 2 คน โดยใช้การสุ่มแบบง่ายโดยการจับสลากแบบใส่คืน ได้กลุ่ม

ตัวอย่างโรงเรยีนละ 3 คน รวมกลุ่มตัวอย่างในโรงเรยีนขนาดกลาง 135 คน 

   2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ จำนวน 5 โรงเรียน การสุ่มกลุ่ม

ตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน ผูว้ิจัยเจาะจงเลือกผูอ้ำนวยการโรงเรียน 

โรงเรียนละ 1 คน และครูผู้สอน โรงเรยีนละ 9 คน โดยทั้งใช้การสุ่มแบบง่ายโดยการจับ

สลากแบบใส่คืน ได้กลุ่มตัวอย่างโรงเรยีนละ 10 คน รวมกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนขนาด

ใหญ่และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 50 คน 
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   ดังนัน้จะได้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 103 คน และ

ครูผูส้อนจำนวน 241 คน ดังรายละเอียดที่แสดงใน ตาราง 2 – 4 

ตาราง  2 จำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามขนาดโรงเรียน                      

 ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธาน ีเขต 3 

ตาราง  3 จำนวนกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามขนาดโรงเรยีน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่    

 การศกึษาประถมศกึษาอุดรธาน ีเขต 3 

ลำดับที ่ ขนาดโรงเรยีน ชื่อโรงเรยีน 

กลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้ริหาร

โรงเรียน 
ครูผูส้อน 

1 รร. ขนาดเล็ก บ้านนาเยีย 1 2 

2 รร. ขนาดเล็ก บ้านหงษาวดี 1 2 

3 รร. ขนาดเล็ก บ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์ 1 2 

4 รร. ขนาดเล็ก บ้านดอนนางคำ 1 2 

5 รร. ขนาดเล็ก บ้านโนนนาสร้าง 1 2 

6 รร. ขนาดเล็ก บ้านบ่อปัทม์ 1 2 

7 รร. ขนาดเล็ก บ้านดงวังพัง 1 2 

8 รร. ขนาดเล็ก บ้านยาง (อาสาพัฒนา 3) 1 2 

9 รร. ขนาดเล็ก บ้านหนองงิ้ว 1 2 

10 รร. ขนาดเล็ก บ้านดงโพนยอ 1 2 

11 รร. ขนาดเล็ก บ้านหนองบ่อ 

(พอลพิทยาประชานุสรณ์) 

1 2 

ขนาด

โรงเรียน 

ประชากร 
รวม 

กลุ่มตัวอย่าง 
รวม 

ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน 

ขนาดเล็ก 109 474 583 53 106 159 

ขนาดกลาง 89 1,227 1,316 45 90 135 

ขนาดใหญ่ 5 216 221 5 45 50 

รวม 203 1,917 2,120 103 241 344 
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ตาราง 3 (ต่อ)  

ลำดับที ่ ขนาดโรงเรยีน ชื่อโรงเรยีน 

กลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้ริหาร

โรงเรียน 
ครูผูส้อน 

12 รร. ขนาดเล็ก บ้านนามั่ง 1 2 

13 รร. ขนาดเล็ก บ้านจันทน์ 1 2 

14 รร. ขนาดเล็ก บ้านเมืองไพร 1 2 

15 รร. ขนาดเล็ก กมลศิลป์สามัคคี 1 2 

16 รร. ขนาดเล็ก บ้านกำแมดคำเจริญ 1 2 

17 รร. ขนาดเล็ก บ้านนาฮัง 1 2 

18 รร. ขนาดเล็ก บ้านหนองบัว 1 2 

19 รร. ขนาดเล็ก บ้านนางิ้ว 1 2 

20 รร. ขนาดเล็ก บ้านหนองกล้า 1 2 

21 รร. ขนาดเล็ก บ้านสะคาม 1 2 

22 รร. ขนาดเล็ก บ้านดอนยางเดี่ยว 1 2 

23 รร. ขนาดเล็ก บ้านขาวัว 1 2 

24 รร. ขนาดเล็ก บ้านเรืองชัย 1 2 

25 รร. ขนาดเล็ก บ้านโคกถาวรทรายงาม 1 2 

26 รร. ขนาดเล็ก บ้านม่วง (หนองหาน) 1 2 

27 รร. ขนาดเล็ก บ้านนาดี (หนองหาน) 1 2 

28 รร. ขนาดเล็ก บ้านดอนกลางตาลเดี่ยว 1 2 

29 รร. ขนาดเล็ก บ้านหนองหญ้ารังกา 1 2 

30 รร. ขนาดเล็ก บ้านหนองสะหนาย 1 2 

31 รร. ขนาดเล็ก บ้านดูนประชารัฐ 1 2 

32 รร. ขนาดเล็ก บ้านคำออ้ 1 2 

33 รร. ขนาดเล็ก บ้านยา 1 2 

34 รร. ขนาดเล็ก บ้านหนองผอื 1 2 
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ตาราง 3 (ต่อ)  

ลำดับที ่ ขนาดโรงเรยีน ชื่อโรงเรยีน 

กลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้ริหาร

โรงเรียน 
ครูผูส้อน 

35 รร. ขนาดเล็ก บ้านหนองนกทา 1 2 

36 รร. ขนาดเล็ก บ้านหนองตาใกล้ 1 2 

37 รร. ขนาดเล็ก บ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน 1 2 

38 รร. ขนาดเล็ก บ้านดงบังหนองเขื่อน 1 2 

39 รร. ขนาดเล็ก บ้านหนองบัวน้อย 1 2 

40 รร. ขนาดเล็ก บ้านนาโฮง 1 2 

41 รร. ขนาดเล็ก บ้านถ่อนคำหวด 1 2 

42 รร. ขนาดเล็ก บ้านดงค้าพัฒนา 1 2 

43 รร. ขนาดเล็ก บ้านโพธิ์ท่าเมือง 1 2 

44 รร. ขนาดเล็ก บ้านหัวดงยาง 1 2 

45 รร. ขนาดเล็ก บ้านนาดี (บ้านดุง) 1 2 

46 รร. ขนาดเล็ก บ้านดงวัฒนา 1 2 

47 รร. ขนาดเล็ก บ้านคำบอนโนนสมโภชน์ 1 2 

48 รร. ขนาดเล็ก บ้านชำป่าหัน 1 2 

49 รร. ขนาดเล็ก บ้านโนนงามอุดมวิทย์ 1 2 

50 รร. ขนาดเล็ก บ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์ 1 2 

51 รร. ขนาดเล็ก บ้านท่าบ่อยาง 1 2 

52 รร. ขนาดเล็ก บ้านนาคำวัง 1 2 

53 รร. ขนาดเล็ก บ้านเมืองนาซำ 1 2 

54 รร.ขนาดกลาง บ้านชำปารัง 1 2 

55 รร.ขนาดกลาง บ้านสร้อยพร้าว 1 2 

56 รร.ขนาดกลาง บ้านวังฮาง 1 2 

57 รร.ขนาดกลาง บ้านม่วงประชาบํารุง 1 2 
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ตาราง 3 (ต่อ)  

ลำดับที ่ ขนาดโรงเรยีน ชื่อโรงเรยีน 

กลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้ริหาร

โรงเรียน 
ครูผูส้อน 

58 รร.ขนาดกลาง บ้านหนองเต่าดอน 

หายโศก 

1 2 

59 รร.ขนาดกลาง บ้านป่าก้าว (หนองหาน) 1 2 

60 รร.ขนาดกลาง บ้านผักตบประชานุกูล 1 2 

61 รร.ขนาดกลาง บ้านโคกทุ่งยั้ง 1 2 

62 รร.ขนาดกลาง บ้านหัวหนองยาง 1 2 

63 รร.ขนาดกลาง บ้านพังงู 1 2 

64 รร.ขนาดกลาง บ้านหนองบัวแดง 1 2 

65 รร.ขนาดกลาง บ้านหนองไผ่พทิยาคม 1 2 

66 รร.ขนาดกลาง บ้านม่วงคอนสาย 1 2 

67 รร.ขนาดกลาง อนุบาลกู่แก้ว 1 2 

68 รร.ขนาดกลาง บ้านเม็กดงเรอืง 1 2 

69 รร.ขนาดกลาง บ้านต้องหนองสระปลา 1 2 

70 รร.ขนาดกลาง บ้านปอพาน 1 2 

71 รร.ขนาดกลาง บ้านหว้ยปลาโดศรี

สามารถ 

1 2 

72 รร.ขนาดกลาง บ้านหนองสองห้อง 1 2 

73 รร.ขนาดกลาง บ้านปูลู 1 2 

74 รร.ขนาดกลาง บ้านปากดง 1 2 

75 รร.ขนาดกลาง ศรขีวัญเมอืง 1 2 

76 รร.ขนาดกลาง บ้านหนองลาด 1 2 

77 รร.ขนาดกลาง บ้านนาคำพรสันติ 1 2 

78 รร.ขนาดกลาง บ้านดอนขีเ้หล็ก 1 2 

79 รร.ขนาดกลาง บ้านดงวัฒนา 1 2 
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ตาราง 3 (ต่อ)  

ลำดับที ่ ขนาดโรงเรยีน ชื่อโรงเรยีน 

กลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้ริหาร
โรงเรียน 

ครูผูส้อน 

80 รร.ขนาดกลาง บ้านวังคางฮูง 1 2 

81 รร.ขนาดกลาง บ้านกุดดู่อุดมวิทย์ 1 2 

82 รร.ขนาดกลาง บ้านดงแสนสุข 1 2 

83 รร.ขนาดกลาง บ้านดงหวาย 1 2 

84 รร.ขนาดกลาง บ้านตูม 1 2 

85 รร.ขนาดกลาง บ้านทรายมูล 1 2 

86 รร.ขนาดกลาง บ้านหนองกาโนนสิมมา 1 2 

87 รร.ขนาดกลาง บ้านม่วง (บ้านดุง) 1 2 

88 รร.ขนาดกลาง บ้านศรเีมือง 1 2 

89 รร.ขนาดกลาง บ้านหนองสว่าง 1 2 

90 รร.ขนาดกลาง ชุมชนวังทอง 1 2 

91 รร.ขนาดกลาง บ้านเหล่าหลวง 1 2 

92 รร.ขนาดกลาง ชุมชนกุดค้า 1 2 

93 รร.ขนาดกลาง ชุมชนคำตานาหนองกุง 1 2 

94 รร.ขนาดกลาง บ้านนาชุมแสง 1 2 

95 รร.ขนาดกลาง บ้านนาทม 1 2 

96 รร.ขนาดกลาง บ้านยางเหล่าสวนกล้วย 1 2 

97 รร.ขนาดกลาง บ้านดอนกลอย 1 2 

98 รร.ขนาดกลาง นานกหงส์เสรีมีชัย 1 2 

99 รร.ขนาดใหญ่ อนุบาลหนองหานวิทยายน 1 9 

100 รร.ขนาดใหญ่ หนองหานวันครู 1 9 

101 รร.ขนาดใหญ่ พัฒนาศรีผดุงวิทย์ 1 9 

102 รร.ขนาดใหญ่ อนุบาลไชยวาล 1 9 

103 รร.ขนาดใหญ่ อนุบาลศรสีุทโธ 1 9 

รวม 103 241 
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 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) 

จำนวน 1 ฉบับ โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

   ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของ

ผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรยีนที่

ปฏิบัติงาน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีลักษณะเป็นแนวตรวจสอบรายการ 

(Check List) มีรายละเอียดดังนี้ 

    1. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

     1.1 ผูบ้ริหารโรงเรียน 

     1.2 ครูผูส้อน 

    2. ขนาดโรงเรยีน 

     2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก 

     2.2 โรงเรียนขนาดกลาง 

     2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ 

    3. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

     3.1 น้อยกว่า 10 ปี 

     3.1 10 - 20 ป ี

     3.3 มากกว่า 20 ปี 

   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 มลีักษณะแบบสอบถามเป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จากมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

ตามวิธีของ Rensis Likert’s Method ประกอบด้วย 

    1. ด้านการตัง้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน 

    2. ดา้นความยึดมัน่ผูกพัน 

    3. ดา้นความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน 

    4. ดา้นการไว้วางใจกัน 
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   ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ซึ่งมีทั้งหมด 17 ด้าน  

มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จากมากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย และ

น้อยที่สุด ตามวิธีของ Rensis Likert’s Method ประกอบด้วย 

    1. การพัฒนาหรอืการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนา

สาระหลักสูตรท้องถิ่น  

    2. การวางแผนงานวิชาการ  

    3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา  

    4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา  

    5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ 

    6. การวัดผลประเมินผลและดำเนนิการเทียบโอนผลการเรียน  

    7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา  

    8. การพัฒนาและส่งเสริมใหม้ีแหล่งการเรยีนรู้  

    9. การนเิทศการศกึษา  

    10. การแนะแนวการศกึษา  

    11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  

    12. การส่งเสริมชุมชนให้มคีวามเข้มแข็งทางวิชาการ  

    13. การประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษา

และองค์กรอื่น  

    14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคลครอบครัวองค์กร

หน่วยงานสถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา  

    15. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  

    16. การคัดเลือกหนังสอืแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศกึษา  

    17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา  

    สำหรับแบบสอบถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีลักษณะเป็น

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามวิธีของ Rensis 

Likert’s Method มีความหมายและค่าน้ำหนัก ดังนี้ 
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    ระดับ 5 หมายถึง ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน / 

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 

อยู่ในระดับมากที่สุด ให้มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 5 คะแนน 

    ระดับ 4 หมายถึง ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน / 

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 

อยู่ในระดับมาก ใหม้ีค่าน้ำหนักเท่ากับ 4 คะแนน 

    ระดับ 3 หมายถึง ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน / 

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 

อยู่ในระดับปานกลาง ให้มคี่าน้ำหนักเท่ากับ 3 คะแนน 

    ระดับ 2 หมายถึง ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน / 

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 

อยู่ในระดับน้อย ใหม้ีค่าน้ำหนักเท่ากับ 2 คะแนน 

    ระดับ 1 หมายถึง ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน / 

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 

อยู่ในระดับน้อยที่สุด ให้มคี่าน้ำหนักเท่ากับ 1 คะแนน 

   การแปลความหมายของคะแนน ผูว้ิจัยได้กำหนดการวัดระดับความ

คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน / ประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 โดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนน

เป็นตัวชีว้ัด ซึ่งกำหนดเกณฑ์ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หนา้ 121) 

    ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ

โรงเรียน / ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

อุดรธานี เขต 3 อยู่ในระดับมากที่สุด 

    ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ

โรงเรียน / ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

อุดรธานี เขต 3 อยู่ในระดับมาก 

    ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ

โรงเรียน / ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

อุดรธานี เขต 3 อยู่ในระดับปานกลาง 
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    ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ

โรงเรียน / ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

อุดรธานี เขต 3 อยู่ในระดับน้อย 

    ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ

โรงเรียน / ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

อุดรธานี เขต 3  อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  

 4. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 

  ผูว้ิจัยได้ดำเนินการสร้างแบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัยตาม

ขั้นตอนต่อไปนี้ 

   4.1 ศกึษาค้นคว้าจากเอกสาร ตำรา บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   4.2 ศกึษาวิธีการสร้างแบบสอบถามด้วยตนเองโดยอาศัยข้อมูลจาก

การศกึษาตามข้อ 1 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมขอบข่ายการดำเนินงานเกี่ยวกับปัจจัยการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของโรงเรียน แล้วกำหนดคำถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามวิธีของ Rensis Likert’s Method  

   4.3 นำร่างแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบและใหค้ำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

   4.4 ปรับปรุงแก้ไขร่างแบบสอบถามตามคำแนะนำของคณะกรรมการ 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

   4.5 นำร่างแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว เสนอผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ

ความถูกต้องทั้งความเที่ยงตรงดา้นโครงสร้าง (Construct Validity) และด้านเนื้อหา 

(Content Validity) ดา้นรูปแบบของแบบสอบถาม (Format) ดา้นการใชภ้าษา (Wording) 

และด้านอื่น ๆ ของข้อคำถามแต่ละข้อที่เห็นสมควรให้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความ

สมบูรณ์ ผูเ้ช่ียวชาญประกอบด้วย 

    4.5.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์

ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชา     

การบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมอืง จังหวัดสกลนคร 
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    4.5.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

    4.5.3 ดร.ศรนีวล ศรีหริ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้องหนอง

แห้วโนนศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 อำเภอหนองหาน 

จังหวัดอุดรธานี 

    4.5.4 นายณัฐวุฒิ ไชยมหา ผูอ้ำนวยการโรงเรียนคำสง่าประชาสรรค์ 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3 อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

    4.5.5 นายอภิชาติ จันทร์สรวย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชน

วังทอง สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 อำเภอบ้านดุง  

จังหวัดอุดรธานี 

   4.6 ทำหนังสอืขอรับผลการพิจารณาจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ต่อ

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และได้รับการอนุมัติวันที่ 9 เดือน กันยายน 

พ.ศ. 2563 โดยมีเลขที่หนังสือ 020/2563 ออกโดย คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยใน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

   4.7 นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแลว้ไปทดลองใช้ (Try - out) กับ

ผูบ้ริหารและครูผู้สอนในสถานศกึษา สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี

เขต 3 ที่ไม่ได้เป็นโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 50 คน มีรายละเอียดดังนี้ 

    4.7.1 โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 3 โรงเรียน จำนวน 14 คน ดังนี้ 

     4.7.1.1 โรงเรียนคำยาง ทดลองใชก้ับผูบ้ริหารโรงเรียนโรงเรยีนละ 

1 คน และครูผูส้อน โรงเรียนละ 3 คน รวม 4 คน 

     4.7.1.2 โรงเรียนบ้านสมวิลัย ทดลองใช้กับผู้บริหารโรงเรียน 

โรงเรียนละ 1 คน และครูผู้สอน โรงเรยีนละ 4 คน รวม 5 คน 

     4.7.1.3 โรงเรียนบ้านโพนสูง ทดลองใช้กับผู้บริหารโรงเรียน

โรงเรียนละ 1 คน และครูผู้สอน โรงเรยีนละ 4 คน รวม 5 คน 

    4.7.2 โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 3 โรงเรียน จำนวน 17 คน ดังนี้ 

     4.7.2.1 โรงเรียนชุมชนสะงวย ทดลองใช้กับผู้บริหารโรงเรียน 

โรงเรียนละ 1 คน และครูผู้สอน โรงเรยีนละ 4 คน รวม 5 คน 
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     4.7.2.2 โรงเรียนบ้านคำเลาะ ทดลองใช้กับผูบ้ริหารโรงเรียน 

โรงเรียนละ 1 คน และครูผู้สอน โรงเรยีนละ 5 คน รวม 6 คน 

     4.7.2.3 โรงเรียนบ้านช้าง ทดลองใช้กับผู้บริหารโรงเรียน โรงเรยีน

ละ 1 คน และครูผูส้อน โรงเรียนละ 5 คน รวม 6 คน 

    4.7.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 3 โรงเรียน จำนวน 19 คน ดังนี้ 

     4.7.3.1 โรงเรียนร่มเกล้า 2 ทดลองใช้กับผู้บริหารโรงเรียน 

โรงเรียนละ 1 คน และครูผู้สอน โรงเรยีนละ 5 คน รวม 6 คน 

     4.7.3.2 โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก ทดลองใช้กับผู้บริหารโรงเรียน 

โรงเรียนละ 1 คน และครูผู้สอน โรงเรยีนละ 5 คน รวม 6 คน 

     4.7.3.3 โรงเรียนบ้านเชียง (ประชาเชยีงเชิด) ทดลองใช้กับ

ผูบ้ริหารโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน และครูผูส้อน โรงเรียนละ 6 คน รวม 7 คน 

   4.8 นำแบบสอบถามที่ทดลองใชไ้ปคำนวณหาค่าอำนาจจำแนกรายข้อ 

โดยการหาค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item total 

Correlation) ตามวิธีการของเพียร์สัน โดยตัดข้อที่มคี่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟา      

(α - Coerelation) ต่ำกว่า 0.23 ออกไป นำคำถามที่ใช้ได้ มาหาความเชื่อมั่น (Reliability) 

ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยใช้สัมประสทิธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s             
α - Coefficient) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หนา้ 117) ได้ค่าความมั่นของแบบสอบถาม 

เกี่ยวกับปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมเท่ากับ 0.985 และค่าอำนาจจำแนกของ 

แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนรายข้ออยู่ระหว่าง 0.925 – 0.970

และได้ค่าความมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน เท่ากับ 

0.995 และค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนรายข้ออยู่ระหว่าง 0.921 - 0.979 

   4.9 นำร่างแบบสอบถามที่ได้เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

อีกครั้ง 

   4.10 จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และนำไปใช้ในการเก็บ  

รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
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 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วจิัยมีวธิีการเก็บรวบรวมดังนี้ 

   5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจัยเสนอคำร้องต่อสำนักงานบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้ออกหนังสือขอความร่วมมอืไปยังโรงเรียน  

เพื่อขอความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม 

   5.2 ผูว้ิจัยแจกแบบสอบถามจำนวน 344 เก็บข้อมูลดว้ยตนเอง 

 6. การจัดกระทำข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 

  การจัดกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามลำดับ

ดังนี้ 

   6.1 นำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้อง 

และความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม แล้วคัดเลือกเอาเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์ 

   6.2 นำแบบสอบถามที่คัดเลือกเอาไว้ไปตรวจคะแนนเป็นรายข้อตาม

เกณฑ์ที่กำหนด 

   6.3 นำคะแนนที่ได้จากข้อ 2 ไปวิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ โดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ทั้งนี้ได้วิเคราะห์ตามสมมตฐิานการวิจัย 

   6.4 การวิเคราะห์สถิติเชิงอ้างองิ เพื่อวเิคราะห์หาความสัมพันธ์ของ

ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โดยใช้วธิีการหาค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) 

และสร้างสมการถดถอยเพื่อพยากรณ์ โดยใช้สถิตกิารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละ

ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression analysis) 

    ในการแปลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ได้กำหนดการแปลความหมาย ดังนี้ (ชูศร ีวงศ์รัตนะ, 2550, 

หนา้ 314) 

     ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.90 ขึน้ไป หมายถึง ความสัมพันธ์ 

ของปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมและประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียนมคีวาม 

สัมพันธ์ระดับสูงมาก 
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     ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.70 - 0.89 หมายถึง ความสัมพันธ์ 

ของปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมและประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียนมีความ 

สัมพันธ์ระดับสูง 

     ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.30 - 0.69 หมายถึง ความสัมพันธ์ 

ของปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมและประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียนมคีวาม 

สัมพันธ์ระดับปานกลาง 

     ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ต่ำากว่า 0.30 หมายถึง ความสัมพันธ์ 

ของปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมและประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียนมีความ 

สัมพันธ์ระดับต่ำ 

     ต่ำกว่า 0.00 หมายถึง ความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมและประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน อยู่ในระดับต่ำ 

 7. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

  เพื่อให้การวเิคราะห์ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จงึได้วิเคราะห์ขอ้มูล

ตามลำดับขั้นตอนโดยใช้ค่าสถิตดิังนี้ 

   7.1 สถิตพิืน้ฐาน 

    7.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage)  

    7.1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) 

    7.1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

   7.2 สถิตทิี่ใชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 

    7.2.1 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถาม โดยใช้วธิีหาค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item total Correlation) ของเพียร์สัน 

(Pearson)  

    7.2.2 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’ s Alpha coefficient) 

   7.3 สถิตทิี่ใชท้ดสอบสมมติฐาน 

    7.3.1 สมมตฐิานข้อที่ 1 และ 2 ทั้งในภาพรวมและรายด้านใช้ 

ค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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    7.3.2 สมมติฐานข้อ 3 และ 4 ในส่วนของการทดสอบสมมตฐิาน

เกี่ยวกับการเปรียบเทียบโดยใช้สถานภาพการดำรงตำแหน่ง คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน ใช้สถิตทิดสอบที (t - test) ชนิด Independent Samples 

    7.3.3 สมมตฐิานข้อ 3 และ 4 ในส่วนของการทดสอบสมมตฐิาน

เกี่ยวกับการเปรียบเทียบโดยใช้ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

ใช้สถิตทิดสอบเอฟ (F - test) แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way 

ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วธิีของ

เชฟเฟ่ (Scheffe - Method) หรอื LSD วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามความ

เหมาะสม 

    7.3.4 สมมตฐิานข้อ 5 ใช้วธิีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง

ง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) 

    7.3.5 สมมตฐิานข้อ 6 ใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  

แต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression analysis) 

ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารแบบร่วมมือท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลงานวชิาการของโรงเรียน ในสังกดัสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศกึษา เขต 3 

 เมื่อวเิคราะห์ขอ้มูล ถ้าผลการวิจัยพบว่าการดำเนินงานโดยใช้การบริหารแบบ 

มีส่วนร่วมในด้านที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการจัดการศกึษาของโรงเรียน ในสังกัด

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 จะนำการบริหารแบบ     

มีส่วนร่วมด้านนั้น ๆ มาสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ จำนวน 10 คน จำแนกเป็นอาจารย์ใน

ระดับอุดมศกึษา จำนวน 2 คน ศกึษานิเทศก์ จำนวน 2 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 

3 คน และครูผูส้อน จำนวน 3 คน แล้วสรุปเป็นแนวทางในการพัฒนาปัจจัยการบริหาร

แบบร่วมมอืที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน โดยผูเ้ช่ียวชาญมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์ 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง  

จังหวัดสกลนคร 
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  2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล คณะกรรมการบริหารหลักสูตร               

ครุศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  

  3. ดร.ศรีนวล ศรีหริ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองหอ้งหนอง         

แหว้โนนศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 อำเภอหนองหาน 

จังหวัดอุดรธานี 

  4. นายณัฐวุฒิ ไชยมหา ผูอ้ำนวยการโรงเรียนคำสง่าประชาสรรค์  

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

  5. นายรณฤทธิ์ นาผล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองเม็ก  

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

  6. นายชวลิต นามโยธา ศกึษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษา เขต 3 

  7.  นางสาววรรษพร แสงโยจารย์ ศกึษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา เขต 3 

  8. นางสาวจณิณ์ธิตา มคีุณ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองหานวิทยา 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 20 อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

  9. นายอภชิาติ จันทร์สรวย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนวังทอง 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

  10. จ่าสิบโท กิตปกรณ์ พึ่มกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองลาด

หนองแปนคำผักกูด สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3  

อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
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บทที่ 4  

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 การวิจัย เรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลงานวิชาการ

ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ครั้งนี้        

ผูว้ิจัยขอนำเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ตามลำดับ ดังนี้ 

  1. สัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

  2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูล 

  3. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผู้วจิัยได้

กำหนดสัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

  N   แทน  กลุ่มตัวอย่าง 

     แทน  คะแนนเฉลี่ย 

  S.D.  แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  %  แทน  ร้อยละ 

  t  แทน  ค่าสถิตกิารแจกแจง t 

  F  แทน  ค่าสถิตกิารแจกแจง F 

  df  แทน ระดับความเป็นอิสระ (degrees of Freedom) 

  SS  แทน  ผลรวมของค่าความเบี่ยงเบน (Sum of Squares) 

  MS แทน ค่าเฉลี่ยผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบน (Mean Squares) 

  Sig. แทน ค่าสำคัญทางสถิติทดสอบ 

  *  แทน  การมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  **  แทน  การมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  Rxy  แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารแบบ                

 มีส่วนร่วมกับประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน  
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  X  แทน  ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

  X1  แทน  การตัง้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน 

  X2  แทน  ความยึดมั่นผูกพัน 

  X3  แทน  ความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงาน 

  X4  แทน  การไว้วางใจกัน 

  Xt  แทน  ผลรวมปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

  Y  แทน  ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน 

  Y1  แทน  การพัฒนาหรอืการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็น 

       การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 

  Y2  แทน  การวางแผนงานด้านวิชาการ 

  Y3  แทน  การจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา 

  Y4  แทน  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา 

  Y5  แทน  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

  Y6  แทน  การวัดผล ประเมินผล และดำเนนิการเทียบโอนผลการเรียน 

  Y7  แทน  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา 

  Y8  แทน  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

  Y9  แทน  การนเิทศการศกึษา 

  Y10 แทน  การแนะแนว 

  Y11 แทน  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน  

      การศกึษา 

  Y12 แทน  การส่งเสริมชุมชนให้มคีวามเข้มแข็งทางวิชาการ 

  Y13 แทน  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษา

      และองค์กรอื่น 

  Y14 แทน  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 

      องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัด 

      การศกึษา 

  Y15 แทน  การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 

      ของสถานศกึษา 

  Y16 แทน  การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชใ้นสถานศกึษา 
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  Y17 แทน  การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

  Yt  แทน  ผลรวมประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรยีน 

  R  แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 

  R2  แทน ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์หรอืประสิทธิภาพในอำนาจ 

      พยากรณ์ 

  a  แทน ค่าคงที่ของพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ 

  b  แทน  สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

  β  แทน  สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

  S.E.  แทน  ค่าความคลาดเคลื่อนคะแนนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์ตัวแปร 

      พยากรณ์ 

  S.E.est แทน ค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ 

  Y’  แทน  ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลงาน 

      วิชาการของโรงเรียนที่ได้จากสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดบิ 

  Z’  แทน  ระดับปัจจัยทางการบริหารที่ได้จากสมการพยากรณ์ 

      ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

ขั้นตอนการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลพืน้ฐาน ผูว้ิจัยได้เสนอลำดับขั้นตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยการ

หาค่าร้อยละ 

  ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมตฐิานของการวจิัย ดังนี้ 

   2.1 การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 1 ที่ว่า “การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก”  โดยใช้สถิตคิ่าเฉลี่ย ( ) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

   2.2 การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 2 ที่ว่า “ประสิทธิผลงานวิชาการของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความ
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คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก” โดยใช้สถิตคิ่าเฉลี่ย ( ) และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

   2.3 การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 3 ที่ว่า “การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน 

และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน แตกต่างกัน” ในส่วนของการเปรียบเทียบโดย

ใช้สถานภาพการดำรงตำแหน่งคือ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ใช้สถิตทิดสอบที  

(t - test) ชนิด Independent Samples และในส่วนของการเปรียบเทียบโดยใช้ขนาดของ

โรงเรียนและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ใช้สถิตทิดสอบเอฟ (F - test) แบบการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe - Method) หรอื LSD 

วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามความเหมาะสม 

   2.4 การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 4 ที่ว่า “ประสิทธิผลงานวิชาการของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอนจำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาด

โรงเรียนและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน แตกต่างกัน” ในส่วนของการ

เปรียบเทียบโดยใช้ สถานภาพการดำรงตำแหน่ง คือ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนใช้สถิติ

ทดสอบที (t - test) ชนิด Independent Samples และในส่วนของการเปรียบเทียบโดยใช้

ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ใช้สถิตทิดสอบเอฟ  (F - test) 

แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่าง

ของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe - Method) หรอื LSD 

วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามความเหมาะสม 

   2.5 การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 5 ที่ว่า “การบริหารแบบมีส่วนร่วมและ

ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

อุดรธาน ีเขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อนมีความสัมพันธ์กัน

ทางบวก” โดยใช้วธิีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson 

Product - Moment Correlation Coefficient) 

   2.6 การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 6 ที่ว่า “การบริหารแบบมีส่วนร่วมอย่าง

น้อย 1 ด้านมีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
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พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน” โดยใช้สถิตกิารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple 

Regression analysis) 

  ตอนที่ 3 แนวทางพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

งานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลพืน้ฐานผูว้ิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 การวเิคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

   ผูว้ิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปทั้งหมด จำนวน 344 ฉบับ โดยเป็นผู้บริหาร 

จำนวน 103 คน และครูผูส้อน จำนวน 241 คน ได้รับแบบสอบถามกลับมา และมีความ

สมบูรณ์ จำนวน 344 ฉบับ คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของทั้งหมด จากนั้นได้ตรวจให้คะแนนตาม

เกณฑ์การใหค้ะแนนตามที่กำหนดไว้แลว้ ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมาย

ผลการวิเคราะห์ตามขั้นตอน ดังตาราง 4 

ตาราง  4 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามสถานภาพการดำรง 

             ตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

ข้อมูลพื้นฐาน จำนวน (คน) คิดเป็นรอ้ยละ 

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

1. ผูบ้ริหารโรงเรียน 

2. ครูผูส้อน 

 

103 

241 

 

29.94 

70.06 

รวม 344 100 

ขนาดของโรงเรียน 

1. โรงเรียนขนาดเล็ก 

2. โรงเรียนขนาดกลาง 

3. โรงเรียนขนาดใหญ่ 

 

159 

135 

50 

 

46.22 

39.25 

14.53 

รวม 344 100 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

ข้อมูลพื้นฐาน จำนวน (คน) คิดเป็นรอ้ยละ 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

1. น้อยกว่า 10 ปี 

2. ระหว่าง 10 - 20 ปี 

3. มากกว่า 20 ปี 

 

154 

139 

51 

 

44.80 

40.40 

14.80 

รวม 344 100 

 จากตาราง 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 344 คน     

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่งพบว่า เป็นผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 103 คน     

คิดเป็นรอ้ยละ 29.94 ครูผู้สอน 241 คน คิดเป็นรอ้ยละ 70.06  

 เมื่ออจำแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นผู้อยู่ในโรงเรยีนขนาดเล็ก จำนวน 159 คน คิดเป็นรอ้ยละ 46.22 รองลงมาอยู่ใน

โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 39.25 และน้อยที่สุดอยู่โรงเรียนขนาด 

ใหญ่ จำนวน 50 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.53  

 เมื่อจำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี จำนวน 154 คน คิดเป็นรอ้ยละ 44.80 

รองลงมาคือ ระหว่าง 10 - 20 ปี จำนวน 139 คน คิดเป็นรอ้ยละ 40.40 และน้อยที่สุดคือ 

มากกว่า 20 ปี จำนวน 51 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.80 

 ตอนที่ 2 การวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัย          

  2.1 การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 1 ที่ว่า “การบริหารแบบมีส่วนร่วม         

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก” โดยใช้สถิตคิ่าเฉลี่ย ( ) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การแปลความหมายตามที่กำหนดไว้ 

ดังนี้ 

   2.1.1 การบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อน 

โดยรวม ดังตาราง 5 
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ตาราง  5 ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

              ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

              และครูผูส้อน โดยรวม 

ข้อ การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ค่าสถิติ 

การแปลค่า 
  S.D 

1 ด้านการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน 4.47 .46 มาก 

2 ด้านความยึดมั่นผูกพัน 4.48 .48 มาก 

3 ด้านความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงาน 4.43 .46 มาก 

4 ด้านการไว้วางใจกัน 4.47 .49 มาก 

 รวม 3.77 .31 มาก 

 จากตาราง 5 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 3.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ใน

ระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี ้คอื ด้านความยึดมั่นผูกพัน       

( = 4.48) ด้านการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน ( = 4.47) และด้านการ

ไว้วางใจกัน ( = 4.47) 

   2.1.2 ระดับปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน รายด้าน ดังตาราง 6 - 9 
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ตาราง 6 ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา     

            ประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

            และครูผูส้อน ด้านการตัง้เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ร่วมกัน 

ข้อ ด้านการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
ค่าสถิติ 

การแปลค่า 
  S.D 

1 ผูบ้ริหารและครูมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ซึ่งกันในการกำหนดวัตถุประสงค์ของงาน

ร่วมกัน 

4.62 .59 มากที่สุด 

2 ผูบ้ริหารและครูร่วมกันพิจารณาความเป็นไป

ได้ของวัตถุประสงค์หรอืเป้าหมาย 

4.44 .63 มาก 

3 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูมีส่วนร่วมในการ

จัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 

4.47 .68 มาก 

4 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูมีส่วนร่วมในการ

กำหนดระยะเวลาในการตดิตามตรวจสอบผล

การปฏิบัติงานใหชั้ดเจน  

4.43 .67 มาก 

5 ผูบ้ริหารและครูร่วมกันร่วมกันตรวจสอบและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์

ที่ตัง้ไว้ 

4.42 .70 มาก 

6 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูมีส่วนร่วมในการ

กำหนดการเริ่มต้นวางวัตถุประสงค์ สำหรับ

การปฏิบัติงานครั้งต่อไป 

4.44 .68 มาก 

รวม 4.47 .46 มาก 

 จากตาราง 6 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน ด้านการตัง้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก                 

( = 4.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ขอ้ คอื 

ผูบ้ริหารและครูมกีารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันในการกำหนดวัตถุประสงค์ของงาน

ร่วมกัน ( = 4.62) นอกนั้นอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ 



99 

ดังนี้ คือ ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน              

( = 4.47) ผูบ้ริหารและครูร่วมกันพิจารณาความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์หรอื

เป้าหมาย ( = 4.44) และผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูมสี่วนร่วมในการกำหนดการเริ่มต้น

วางวัตถุประสงค์ สำหรับการปฏิบัติงานครั้งต่อไป ( = 4.44)  

ตาราง  7 ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา     

 ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

 และครูผูส้อน ด้านความยึดมั่นผูกพัน 

ข้อ ด้านความยึดมั่นผูกพัน 
ค่าสถิติ 

การแปลค่า 
  S.D 

1 ผูบ้ริหารมีการสนับสนุนช่วยเหลือและ

ฝกึอบรมแก่ครูผูส้อน 

4.46 .63 มาก 

2 ผูบ้ริหารและครูมีความรูส้ึกเป็นอันหนึ่ง 

อันเดียวกัน 

4.52 .67 มากที่สุด 

3 ผูบ้ริหารและครูยอมอุทิศกำลังกายและ

กำลังใจ เพื่อปฏิบัติภารกิจขององค์การอย่าง

เต็มที ่ 

4.50 .71 มาก 

4 ผูบ้ริหารและครูทํางานด้วยความตัง้ใจ เต็มใจ 

และคํานึงถึงองค์กร 

4.52 .66 มากที่สุด 

5 ผูบ้ริหารร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับคณะครู 4.53 .66 มากที่สุด 

6 ผูบ้ริหารและครูไม่มีความคิดในการโยกย้าย

เปลี่ยนงาน หรอื ลาออก จากโรงเรียน 

4.43 .73 มาก 

7 ครูมีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการ

ดำเนนิงานกับผูบ้ริหาร 

4.40 .80 มาก 

8 ผูบ้ริหารและครูยอมรับต่อเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ ค่านิยมขององค์กร มทีัศนคตทิี่ดี

ต่อองค์กร  

4.47 .73 มาก 

รวม 4.48 .48 มาก 
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 จากตาราง 7 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน ด้านความยึดมั่นผูกพันโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.48) เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ คือ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ 

คือ ผูบ้ริหารร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับคณะครู ( = 4.53) ผูบ้ริหารและครูทํางานด้วย

ความตัง้ใจ เต็มใจ และคํานึงถึงองค์กร (  = 4.52) และผู้บริหารและครูมีความรู้สึกเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกัน ( = 4.52)  นอกนั้นอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับจากมากไปหา

น้อย 3 อันดับ ดังนี้ คือ ผู้บริหารและครูยอมอุทิศกำลังกายและกำลังใจ เพื่อปฏิบัติภารกิจ

ขององค์การอย่างเต็มที่ ( = 4.50) ผูบ้ริหารและครูยอมรับต่อเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 

ค่านยิมขององค์กร มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ( = 4.47) และผูบ้ริหารมกีารสนับสนุน

ช่วยเหลือและฝกึอบรมแก่ครูผู้สอน ( = 4.46) 

ตาราง  8 ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

             ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน                   

             และครูผูส้อน ด้านความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน 

ข้อ ด้านความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงาน 
ค่าสถิติ 

การแปลค่า 
  S.D 

1 สามารถเลือกขั้นตอนและวิธีการที่ใช้ในการ

ทำงาน ตลอดจนการตัดสินใจ เกี่ยวกับการ

ทำงานของตนเอง 

4.38 .67 มาก 

2 สามารถกำหนดตารางปฏิบัติงาน ลำดับของ

การทำงาน เวลา เริ่มต้นและเวลาสิน้สุดของ

กิจกรรมการทำงาน 

4.46 .65 มาก 

3 กำหนดช่วงเวลาหยุดพักงานและควบคุม 

อัตราความเร็วของการปฏิบัติงานในด้านการ

บริหารได้อย่างอสิระ 

4.42 .68 มาก 

4 มีอสิระในการปฏิบัติงานโดยไม่ถูกควบคุม 4.41 .68 มาก 

5 มีอสิระในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับงาน 

ของตนเอง 

4.49 .67 มาก 



101 

ตาราง 8 (ต่อ) 

ข้อ ด้านความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงาน 
ค่าสถิติ 

การแปลค่า 
  S.D 

6 มีอสิระในการกำหนดวิธีการทำงาน 4.44 .68 มาก 

7 สามารถตัดสินใจในงานที่ได้รับมอบหมายได้

อย่างอสิระ ภายในขอบเขตการตัดสินใจที่

ได้รับหรอืที่มอียู่ โดยไม่พึ่งพาบุคคลอื่นหรอื

อยู่ภายใต้อำนาจ การควบคุมของบุคคลอื่น 

4.42 .70 มาก 

รวม 4.43 .46 มาก 

 จากตาราง 8 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน ความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.43) 

เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 

อันดับแรก คือ มีอสิระในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเอง ( = 4.49) สามารถ

กำหนดตารางปฏิบัติงาน ลำดับของการทำงาน เวลา เริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของกิจกรรม

การทำงาน ( = 4.46) และมีอิสระในการกำหนดวิธีการทำงาน ( = 4.44) 

ตาราง  9 ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

 ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ 

              ครูผูส้อน ด้านการไว้วางใจกัน 

ข้อ ด้านการไว้วางใจกัน 
ค่าสถิติ 

การแปลค่า 
  S.D 

1 มคีวามรูส้ึกเต็มใจและอยากที่จะทำในสิ่งที่ดี

และมีคุณค่าให้กับผูท้ี่ให้ความไว้วางใจ 

4.52 .66 มากที่สุด 

2 ครูได้รับการมอบหมายงานสำคัญ 

จากผู้บริหารอยู่เสมอ 

4.55 .63 มากที่สุด 

3 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ครูได้มีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจ  

4.41 .75 มาก 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

ข้อ ด้านการไว้วางใจกัน 
ค่าสถิติ 

การแปลค่า 
  S.D 

4 ผูบ้ริหารมีความเชื่อถือไว้วางใจครูในการ

ปกป้องผลประโยชน์และไม่เอารัดเอาเปรียบ

กันในองค์กร 

4.42 .69 มาก 

5 ผูบ้ริหารยอมรับฟังข้อเสนอแนะจากครู 4.46 .73 มาก 

6 ผูบ้ริหารและครูมีความสม่ำเสมอในการปฏิบัติ

ตนอย่างซื่อสัตย์และตรงไปตรงมา 

4.44 .75 มาก 

7 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ครูเปิดเผยข้อมูลในการ

พัฒนาการศกึษาอย่างตรงไปตรงมา 

4.47 .68 มาก 

8 ผูบ้ริหารและครูร่วมกันแก้ไขปัญหาตลอดจน

ความรูส้ึกถึงความเป็นอิสระในการทำงาน 

4.44 .71 มาก 

รวม 4.47 .49 มาก 

 จากตาราง 9 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน ด้านการไว้วางใจกัน เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ 

คือ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 2 อันดับ ดังนี้ คือ ครูได้รับการมอบหมายงานสำคัญ

จากผู้บริหารอยู่เสมอ ( = 4.55) และมีความรูส้ึกเต็มใจและอยากที่จะทำในสิ่งที่ดีและมี

คุณค่าให้กับผูท้ี่ให้ความไว้วางใจ ( = 4.52) นอกนั้นอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับ

จากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี ้คอื ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ครูเปิดเผยข้อมูลในการพัฒนา

การศกึษาอย่างตรงไปตรงมา ( = 4.47) ผูบ้ริหารยอมรับฟังข้อเสนอแนะจากครู            

( = 4.46) และผูบ้ริหารและครูร่วมกันแก้ไขปัญหาตลอดจนความรู้สกึถึงความเป็นอิสระ

ในการทำงาน ( = 4.44)   

  2.2 การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 2 ที่ว่า “ประสิทธิผลงานวิชาการของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก” โดยใช้สถิตคิ่าเฉลี่ย ( )  
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และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายตามที่

กำหนดไว้ 

   2.2.1 ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อนโดยรวม ดังตาราง 10 

ตาราง 10 ระดับประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา     

 ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ  

 ครูผูส้อน โดยรวม 

ข้อ ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน 
ค่าสถิติ 

การแปลค่า 
  S.D 

1 การพัฒนาหรอืการดำเนินการเกี่ยวกับ 

การให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร

ท้องถิ่น 

4.45 .45 มาก 

2 การวางแผนงานด้านวิชาการ 4.45 .46 มาก 

3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา 4.44 .46 มาก 

4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา 4.47 .50 มาก 

5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 4.45 .48 มาก 

6 การวัดผล ประเมินผล และดำเนนิการเทียบ

โอนผลการเรียน 

4.44 .50 มาก 

7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

ในสถานศกึษา 

4.43 .52 มาก 

8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 4.44 .50 มาก 

9 การนเิทศการศกึษา 4.46 .49 มาก 

10 การแนะแนว 4.44 .47 มาก 

11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

และมาตรฐานการศกึษา 

4.45 .49 มาก 

12 การส่งเสริมชุมชนให้มคีวามเข้มแข็งทาง

วิชาการ 

4.36 .50 มาก 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

ข้อ ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน 
ค่าสถิติ 

การแปลค่า 
  S.D 

13 การประสานความร่วมมือในการพัฒนา

วิชาการกับสถานศกึษาและองค์กรอื่น 

4.39 .50 มาก 

14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่

บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน สถาน

ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา 

4.44 .50 มาก 

15 การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน

ด้านวิชาการของสถานศกึษา 

4.40 .49 มาก 

16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชใ้น

สถานศกึษา 

4.45 .52 มาก 

17 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 4.43 .50 มาก 

รวม 4.37 .39 มาก 

 จากตาราง 10 พบว่า ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ

มาก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ คือ การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา 

( = 4.47) การนิเทศการศกึษา ( = 4.46) และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

และมาตรฐานการศกึษา ( = 4.45) 

   2.2.2 ระดับประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน รายด้าน ดังตาราง 11 – 27 
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ตาราง 11 ระดับประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา    

              ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ  

              ครูผูส้อน ด้านการพัฒนาหรอืการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการ 

              พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 

ข้อ 

การพัฒนาหรอืการดำเนินการเกี่ยวกับ 

การให้ความเห็นการพัฒนา 

สาระหลักสูตรท้องถิ่น 

ค่าสถิติ 

การแปลค่า   S.D 

1 วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาจัดทำไว้ 

4.59 .57 มากที่สุด 

2 วิเคราะห์หลักสูตรสถานศกึษาเพื่อกำหนด

จุดเน้นหรอืประเด็นที่สถานศกึษาหรอืกลุ่ม

เครือข่ายของสถานศกึษาให้ความสำคัญ 

4.44 .66 มาก 

3 ศกึษาและวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศของ

สถานศกึษาและชุมชนเพื่อนำมาเป็นข้อมูล

จัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศกึษา

ให้สมบูรณ์ยิ่งขึน้ 

4.44 .61 มาก 

4 จัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศกึษา

เพื่อนำไปจัดทำรายวิชาพืน้ฐานหรอืรายวิชา 

หน่วยการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อ

จัดประสบการณ์และจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนให้แก่ผูเ้รียนประเมินผลและปรับปรุง 

4.34 .68 มาก 

รวม 4.45 0.45 มาก 

 จากตาราง 11 พบว่า ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน ด้านการพัฒนาหรอืการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ

หลักสูตรท้องถิ่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.45) อยู่ในระดบัมากที่สุด 1 ข้อ คือ 

วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาจัดทำไว้ ( = 4.59) 

นอกนั้นอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ คือ ศึกษาและ
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วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชนเพื่อนำมาเป็นข้อมูลจัดทำสาระการ

เรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศกึษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึน้ ( = 4.44) วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา

เพื่อกำหนดจุดเน้นหรอืประเด็นที่สถานศึกษาหรอืกลุ่มเครือข่ายของสถานศกึษาให้

ความสำคัญ ( = 4.44) และจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศกึษาเพื่อนำไปจัดทำ

รายวิชาพืน้ฐานหรอืรายวิชา หน่วยการเรียนรู้แผนการจัดการเรยีนรู้ เพื่อจัดประสบการณ์

และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ผูเ้รียนประเมินผลและปรับปรุง ( = 4.34) 

ตาราง  12 ระดับประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

              ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ  

              ครูผูส้อน ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ 

ข้อ การวางแผนงานด้านวิชาการ 
ค่าสถิติ 

การแปลค่า 
  S.D 

1 วางแผนงานด้านการพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษาการ 

4.39 .66 มาก 

2 วางแผนงานด้านการพัฒนากระบวนการ

เรียนรู ้

4.46 .64 มาก 

3 วางแผนงานด้านการวัดผลประเมินผลและ

การเทียบโอนผลการเรียน 

4.47 .70 มาก 

4 วางแผนงานด้านการประกันคุณภาพภายใน

และมาตรฐานการศกึษา 

4.48 .64 มาก 

5 วางแผนงานด้านการพัฒนาและใช้สื่อ 

และเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

4.46 .64 มาก 

6 วางแผนงานด้านการส่งเสริมชุมชนให้มคีวาม

เข้มแข็งทางวิชาการ 

4.44 .70 มาก 

รวม 4.45 .46 มาก 

 จากตาราง 12 พบว่า ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.45) เมื่อ
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พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี ้

คือ วางแผนงานด้านการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา ( = 4.48) 

วางแผนงานด้านการวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน ( = 4.47) วางแผน

งานด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ( = 4.46) และวางแผนงานด้านการพัฒนาและใช้

สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (  = 4.46) 

ตาราง  13 ระดับประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

 อุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อน ด้านการ  

 จัดการเรยีนการสอนในสถานศกึษา 

ข้อ การจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา 
ค่าสถิติ 

การแปลค่า 
  S.D 

1 จัดทำแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

โดยความร่วมมอืของเครือข่ายสถานศกึษา 

4.40 .69 มาก 

2 จัดการเรยีนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ทุกช่วงช้ันตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้น

ผูเ้รียนเป็นสำคัญ  

4.43 .68 มาก 

3 บูรณาการการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ต่าง ๆ เพื่อคุณภาพ การเรียนรู้ของผู้เรยีน

พัฒนาคุณธรรมนำความรู้ตามหลักของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.48 .67 มาก 

4 ใช้สื่อการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้ 4.47 .67 มาก 

5 จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ

ต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

4.35 .73 มาก 

6 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4.44 .66 มาก 

7 ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียน

และช่วยเหลอืนักเรียนพิการด้อยโอกาสและมี

ความสามารถพิเศษ 

4.47 .69 มาก 

รวม 4.44 .46 มาก 



108 

 จากตาราง 13 พบว่า ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ

ครูผู้สอน ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.44) 

เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ 

ดังนี้ คือ บูรณาการการเรียนรู ้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อคุณภาพ การเรียนรู้ของ

ผูเ้รียนพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( = 4.48)  

ใช้สื่อการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้ ( = 4.47) และส่งเสริมการพัฒนาความเป็น

เลิศของนักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนพิการดอ้ยโอกาสและมีความสามารถพิเศษ  

( = 4.47) 

ตาราง 14 ระดับประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา     

 ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ  

 ครูผูส้อน ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา 

ข้อ การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา 
ค่าสถิติ 

การแปลค่า 
  S.D 

1 จัดทำหลักสูตรสถานศกึษาเป็นของตนเอง 4.47 .64 มาก 

2 สถานศกึษาสามารถจัดทำหลักสูตรการจัด

กระบวนการเรียนรู้การสอนและอื่น ๆ  

ให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน 

4.50 .67 มาก 

3 คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานให้ความ

เห็นชอบหลักสูตรสถานศกึษา 

4.40 .73 มาก 

4 มีการนเิทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุง

หลักสูตรสถานศกึษาและรายงานผลให้

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษารับทราบ 

4.49 .64 มาก 

รวม 4.47 .50 มาก 

 จากตาราง 14 พบว่า ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.47) 
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เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี ้

คือ สถานศกึษาสามารถจัดทำหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรูก้ารสอนและอื่น ๆ ให้

เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน ( = 4.50) มีการนเิทศ ติดตาม ประเมินผลและ

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศกึษาและรายงานผลใหส้ำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษารับทราบ      

( = 4.49) และจัดทำหลักสูตรสถานศกึษาเป็นของตนเอง ( = 4.47) 

ตาราง 15 ระดับประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา   

 ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ 

 ครูผูส้อน ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

ข้อ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ค่าสถิติ 

การแปลค่า 
  S.D 

1 จัดเนือ้หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ

ความสนใจและความถนัดของผู้เรยีนโดย

คำนงึถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

4.49 .63 มาก 

2 ฝกึทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการ
เผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มา

ใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา 

4.40 .75 มาก 

3 จัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนได้เรียนรูจ้าก
ประสบการณ์จริงฝกึการปฏิบัติให้ทำได้  

คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้

อย่างต่อเนื่อง 

4.44 .68 มาก 

4 จัดการเรยีนการสอนโดยผสมผสานสาระ

ความรูด้้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน 

รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

4.46 .64 มาก 

5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูส้อนสามารถจัด

บรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียน 

4.44 .70 มาก 

6 จัดการเรยีนรู้ให้เกิดขึน้ได้ทุกเวลาทุกสถานที ่ 4.46 .67 มาก 

รวม 4.45 .48 มาก 
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 จากตาราง 15 พบว่า ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.45) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี ้คอื 

จัดเนือ้หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรยีนโดย

คำนงึถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ( = 4.49) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสาน

สาระความรูด้้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ( = 4.46) และจัดการเรียนรู้ใหเ้กิดขึ้นได้ทุก

เวลาทุกสถานที่ ( = 4.46) 

ตาราง 16 ระดับประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

              ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

              และครูผูส้อน ด้านการวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

ข้อ 
การวัดผล ประเมินผล และดำเนนิการเทียบ

โอนผลการเรียน 

ค่าสถิติ 
การแปลค่า 

  S.D 

1 กำหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของ

สถานศกึษาตามหลักสูตรสถานศกึษาโดยให้

สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ 

4.44 .66 มาก 

2 จัดทำเอกสารหลักฐานการศกึษาให้เป็นไป

ตามระเบียบการวัดและประเมินผลของ

สถานศกึษา 

4.49 .69 มาก 

3 จัดให้มกีารประเมินผลการเรียนทุกช่วงช้ันและ

จัดให้มกีารซ่อมเสริมกรณีที่มีผู้เรยีนไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน 

4.44 .70 มาก 

4 จัดให้มกีารพัฒนาเครื่องมอืในการวัดและ

ประเมินผล 

4.38 .68 มาก 

รวม 4.44 .49 มาก 
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 จากตาราง 16 พบว่า ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน ด้านการวัดผล ประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( = 4.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ เรียงลำดับจากมาก 

ไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ คือ จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการ

วัดและประเมินผลของสถานศกึษา ( = 4.49) กำหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของ

สถานศกึษาตามหลักสูตรสถานศกึษาโดยใหส้อดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ  

( = 4.44) และจัดให้มกีารประเมินผลการเรียนทุกช่วงช้ันและจัดให้มีการซ่อมเสริมกรณี 

ที่มผีูเ้รียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ( = 4.44) 

ตาราง  17 ระดับประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

              ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ 

              ครูผูส้อน ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา 

ข้อ 
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

ในสถานศกึษา 

ค่าสถิติ 
การแปลค่า 

  S.D 

1 กำหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัย

เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และ

กระบวนการทำงานของนักเรียน ครูและ

ผูเ้กี่ยวข้องกับการศกึษา 

4.42 .67 มาก 

2 พัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการ

ปฏิรูปการเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการวิจัยเป็น

สำคัญ 

4.47 .66 มาก 

3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย 4.44 .67 มาก 

4 รวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการ

เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

4.39 .70 มาก 

รวม 4.43 .52 มาก 
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 จากตาราง 17 พบว่า ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก ( = 4.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ เรียงลำดับจากมากไปหา

น้อย 3 อันดับ ดังนี้ คือ พัฒนาครูและนักเรียนให้มคีวามรูเ้กี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้โดย

ใช้กระบวนการวิจัยเป็นสำคัญ ( = 4.47) พัฒนาคุณภาพการศกึษาด้วยกระบวนการวิจัย 

( = 4.44) และกำหนดนโยบายและแนวทางการใชก้ารวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

เรียนรู้และกระบวนการทำงานของนักเรียน ครูและผูเ้กี่ยวข้องกับการศกึษา ( = 4.42) 

ตาราง 18 ระดับประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา  

 ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ    

 ครูผูส้อน ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

ข้อ การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
ค่าสถิติ 

การแปลค่า 
  S.D 

1 จัดให้มแีหล่งเรียนรูอ้ย่างหลากหลาย 

ทั้งภายในและภายนอกสถานศกึษา 

4.44 .65 มาก 

2 จัดระบบแหล่งการเรยีนรู้ภายในโรงเรียนให้

เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรยีน 

4.47 .70 มาก 

3 จัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น  

ให้เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรยีน 

ของสถานศกึษาของตนเอง 

4.42 .66 มาก 

รวม 4.44 .50 มาก 

 จากตาราง 18 พบว่า ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ

ครูผู้สอน ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.44) 

เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี ้

คือ จัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรยีน             

( = 4.47) จัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศกึษา         
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( = 4.44) และจัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น ให้เอือ้ต่อการจัดการเรยีนรู้ของ

ผูเ้รียนของสถานศกึษาของตนเอง ( = 4.42) 

ตาราง 19 ระดับประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา    

 ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ 

 ครูผูส้อน ด้านการนเิทศการศกึษา 

ข้อ การนเิทศการศกึษา 
ค่าสถิติ 

การแปลค่า 
  S.D 

1 สร้างความตระหนักให้แก่ครูและผูเ้กี่ยวข้องให้

เข้าใจกระบวนการนเิทศภายใน 

4.49 .62 มาก 

2 จัดการนเิทศภายในสถานศึกษาให้มคีุณภาพ

ทั่วถึงและต่อเนื่องเป็นระบบและกระบวนการ 

4.46 .66 มาก 

3 จัดระบบนิเทศภายในสถานศกึษาให้เชื่อมโยง

กับระบบนิเทศการศกึษาของสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษา 

4.49 .67 มาก 

4 ทำงานร่วมกันที่ใชเ้หตุผลการนเิทศเป็นการ

พัฒนาปรับปรุงวธิีการทำงานของแต่ละบุคคล

ให้มคีุณภาพ 

4.40 .76 มาก 

รวม 4.46 .50 มาก 

 จากตาราง 19 พบว่า ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน ด้านการนเิทศการศกึษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.46) เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี ้คอื สร้างความ

ตระหนักให้แก่ครูและผูเ้กี่ยวข้องใหเ้ข้าใจกระบวนการนิเทศภายใน ( = 4.49) จัดระบบ

นิเทศภายในสถานศกึษาให้เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศกึษาของสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษา ( = 4.49) และจัดการนเิทศภายในสถานศกึษาให้มคีุณภาพทั่วถึงและต่อเนื่อง

เป็นระบบและกระบวนการ ( = 4.46) 
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ตาราง 20 ระดับประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

               ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ 

               ครูผูส้อน ด้านการการแนะแนว 

ข้อ การแนะแนว 
ค่าสถิติ 

การแปลค่า 
  S.D 

1 กำหนดนโยบายการจัดการศกึษาที่มกีาร 

แนะแนวเป็นองค์ประกอบสำคัญ 

4.38 .67 มาก 

2 จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนะแนว 

และดูแลช่วยเหลอืนักเรียนของสถานศกึษา 

ให้ชัดเจน 

4.47 .66 มาก 

3 สร้างความตระหนักใหค้รูทุกคนเห็นคุณค่า

ของการแนะแนวและดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

4.48 .67 มาก 

4 ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรู้เพิ่มเตมิ

ในเรื่องจิตวทิยาและการแนะแนวและดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน 

4.48 .68 มาก 

5 คัดเลือกบุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถและ

บุคลิกภาพที่เหมาะสม ทำหน้าที่กำกับดูแล 

4.48 .64 มาก 

6 ดูแล กำกับ นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการ

ดำเนนิงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียน

อย่างมีระบบ 

4.37 .74 มาก 

7 ส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดี

ระหว่างครู ผูป้กครองและชุมชน 

4.44 .07 มาก 

8 ประสานงานด้านการแนะแนว ระหว่าง

สถานศกึษา องค์กรภาครัฐและเอกชน  

บ้าน ศาสนสถาน ชุมชน ในลักษณะเครือข่าย

การแนะแนว 

4.37 .73 มาก 
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ตาราง 20 (ต่อ) 

ข้อ การแนะแนว 
ค่าสถิติ 

การแปลค่า 
  S.D 

9 มีการเชื่อมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน 

4.49 .67 มาก 

รวม 4.44 .47 มาก 

 จากตาราง 20 พบว่า ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน ด้านการแนะแนว โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.44) เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อ 

พบว่า อยู่ในระดับ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี ้คอื มีการเชื่อมโยงระบบ

แนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ( = 4.49) คัดเลือกบุคลากรที่มคีวามรู้

ความสามารถและบุคลิกภาพที่เหมาะสม ทำหนา้ที่กำกับดูแล ( = 4.48) และสร้างความ

ตระหนักใหค้รูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนวและดูแลช่วยเหลอืนักเรียน ( = 4.48) 

ตาราง 21 ระดับประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา  

              ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ  

              ครูผูส้อน ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา 

ข้อ 
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศกึษา 

ค่าสถิติ 
การแปลค่า 

  S.D 

1 กำหนดมาตรฐานการศกึษาเพิ่มเติมของ

สถานศกึษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

การศกึษาชาติ มาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา และ

ความตอ้งการของชุมชน 

4.44 .63 มาก 
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ตาราง 21 (ต่อ) 

ข้อ 
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศกึษา 

ค่าสถิติ 
การแปลค่า 

  S.D 

2 จัดระบบบริหารและสารสนเทศโดยจัด

โครงสรา้งการบริหารที่เอื้อต่อการพัฒนางาน

และการสร้างระบบประกันคุณภาพภายใน 

4.43 .71 มาก 

3 จัดทำแผนพัฒนาสถานศกึษาที่มุ่งเน้นคุณภาพ

การศกึษา 

4.43 .71 มาก 

4 ดำเนนิการตามแผนพัฒนาสถานศกึษาในการ

ดำเนนิโครงการ และกิจกรรมสถานศึกษา 

4.47 .67 มาก 

5 ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา  

โดยดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องด้วยการ

สนับสนุนให้ครู ผูป้กครองและชุมชนเข้ามา 

มีส่วนร่วม 

4.43 .70 มาก 

6 ประเมินคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 

ตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อรองรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอก 

4.46 .70 มาก 

7 จัดทำรายงานคุณภาพการศกึษาประจำปี 

(SAR) และสรุปรายงานประจำปี 

4.48 .70 มาก 

รวม 4.45 .49 มาก 

 จากตาราง 21 พบว่า ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา โดยรวมอยู่

ในระดับมาก ( = 4.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจาก

มากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี ้คอื จัดทำรายงานคุณภาพการศกึษาประจำปี (SAR) และ

สรุปรายงานประจำปี ( = 4.48) ดำเนนิการตามแผนพัฒนาสถานศกึษาในการดำเนิน

โครงการ และกิจกรรมสถานศกึษา ( = 4.47) และประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 

สถานศกึษา ตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ( = 4.46) 
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ตาราง 22 ระดับประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

               ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ 

               ครูผูส้อน ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มคีวามเข้มแข็งทางวิชาการ 

ข้อ 
การส่งเสริมชุมชนให้มคีวามเข้มแข็ง 

ทางวิชาการ 

ค่าสถิติ 
การแปลค่า 

  S.D 

1 จัดกระบวนการเรียนรูร้่วมกับบุคคล 

ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน 

องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 

สถานประกอบการและสถาบันอื่น 

4.40 .65 มาก 

2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัด

กระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน 

4.35 .68 มาก 

3 ส่งเสริมใหชุ้มชนมีการจัดการศกึษาอบรม  

มีการแสวงหาความรู้ข้อมูล ข่าวสารและรู้จัก

เลือกสรรภูมปิัญญาและวิทยาการต่าง ๆ 

4.43 .69 มาก 

4 พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 4.28 .71 มาก 

รวม 4.36 .50 มาก 

 จากตาราง 22 พบว่า ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มคีวามเข้มแข็งทางวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก    

( = 4.36) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 

อันดับ ดังนี ้คือ ส่งเสริมให้ชุมชนมกีารจัดการศกึษาอบรม มีการแสวงหาความรูข้้อมูล 

ข่าวสารและรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ ( = 4.43) จัดกระบวนการ

เรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน 

องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันอื่น               

( = 4.40) และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายใน

ชุมชน ( = 4.35) 
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ตาราง 23 ระดับประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

              ประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ 

              ครูผูส้อน ด้านการประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษา  

              และองค์กรอื่น 
 

ข้อ 
การประสานความร่วมมือในการพัฒนา

วิชาการกับสถานศกึษาและองค์กรอื่น 

ค่าสถิติ 
การแปลค่า 

  S.D 

1 ระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา ตลอดจน

วิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.32 .75 มาก 

2 เสริมสรา้งความสัมพันธ์ระหว่างสถานศกึษา

กับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กร 

ทั้งภาครัฐและเอกชน 

4.48 .66 มาก 

3 ให้บริการด้านวิชาการที่สามารถเชื่อมโยงหรอื

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการ 

ในที่อื่น ๆ 

4.40 .66 มาก 

4 จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสรมิ

วัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดี 

กับศษิย์เก่า 

4.42 .62 มาก 

รวม 4.39 .50 มาก 

 จากตาราง 23 พบว่า ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน ด้านการประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษาและองค์กร

อื่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ 

เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ คือ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

สถานศกึษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ( = 4.48) 

จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสรมิวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศษิย์เก่า   

( = 4.42) และให้บริการด้านวิชาการที่สามารถเชื่อมโยงหรอืแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

กับแหล่งวิชาการในที่อื่น ๆ ( = 4.40) 
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ตาราง 24 ระดับประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา  

               ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ 

               ครูผูส้อน ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว    

               องค์กรหน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบัน อื่นที่จัดการศกึษา 

ข้อ 

การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่

บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน สถาน

ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา 

ค่าสถิติ 

การแปลค่า   S.D 

1 การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในเรื่องที่

เกี่ยวกับสิทธใินการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

4.36 .81 มาก 

2 ร่วมกันกับต่างองค์กรในการจัดการศึกษาและ

ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

แก่ผูเ้รียน 

4.43 .70 มาก 

3 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ร่วมกันบุคคลและสถาบันสังคมอื่น 

4.41 .69 มาก 

4 ช่วยเหลอืทางด้านวิชาการตามความเหมาะสม

และจำเป็น 

4.50 .70 มาก 

5 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทั้งด้าน

คุณภาพ และปริมาณเพื่อการเรียนรู้ตลอด

ชีวติอย่างมปีระสิทธิภาพ 

4.50 .67 มาก 

รวม 4.44 .50 มาก 

 จากตาราง 24 พบว่า ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน     

และครูผูส้อน ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร

หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก         

( = 4.44) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย     

3 อันดับ ดังนี้ คอื ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทั้งด้านคุณภาพ และปริมาณเพื่อการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( = 4.50) ช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความ
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เหมาะสมและจำเป็น ( = 4.50) ร่วมกันกับต่างองค์กรในการจัดการศกึษาและใช้

ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน ( = 4.43) 

ตาราง 25 ระดับประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

 ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

 และครูผูส้อน ด้านการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  

 ของสถานศกึษา 

ข้อ 
การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน

ด้านวิชาการของสถานศกึษา 

ค่าสถิติ 
การแปลค่า 

  S.D 

1 ศกึษาและวิเคราะห์ระเบียบ และแนวปฏิบัติ 

เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติ

เป็นแนวเดียวกัน 

4.29 .68 มาก 

2 จัดทำร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน

ด้านวิชาการของสถานศกึษา เพื่อให้ผู้ที่

เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้ และถือปฏิบัติเป็นแนว

เดียวกัน 

4.46 .72 มาก 

3 ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

งานด้านวิชาการของสถานศกึษา และแก้ไข

ปรับปรุง 

4.39 .70 มาก 

4 นำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน

วิชาการของสถานศกึษาไปสู่การปฏิบัติ 

4.42 .67 มาก 

5 ตรวจสอบและประเมินผลการใชร้ะเบียบ 

และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ

สถานศกึษาและนำไปแก้ไขปรับปรุงให้

เหมาะสมต่อไป 

4.47 .64 มาก 

รวม 4.40 .49 มาก 
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 จากตาราง 25 พบว่า ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน ด้านการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศกึษา 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 

เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ ตรวจสอบและประเมินผลการใชร้ะเบียบและ

แนว ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศกึษาและนำไปแก้ไขปรับปรุงใหเ้หมาะสม

ต่อไป ( = 4.47) จัดทำร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ

สถานศกึษา เพื่อให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้ และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน ( = 4.46) 

และนำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศกึษาไปสู่การปฏิบัติ  

( = 4.42)  

ตาราง 26 ระดับประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

 ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

 และครูผูส้อน ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศกึษา 

ข้อ 
การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชใ้น

สถานศกึษา 

ค่าสถิติ 
การแปลค่า 

  S.D 

1 ศกึษา วเิคราะห์ คัดเลือกหนังสอืเรียน กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มคีุณภาพสอดคล้อง

กับหลักสูตรสถานศกึษา 

4.46 .65 มาก 

2 จัดทำหนังสอืเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ 

หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด ใบงาน  

ใบความรู ้

4.47 .67 มาก 

3 ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรยีน หนังสอื

เสริมประสบการณ์หนังสืออ่านประกอบ 

แบบฝกึหัด ใบงาน ใบความรู้ 

4.43 .71 มาก 

รวม 4.45 .52 มาก 
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 จากตาราง 26 พบว่า ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศกึษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

( = 4.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย      

3 อันดับ ดังนี้ คอื จัดทำหนังสอืเรียน หนังสอืเสริมประสบการณ์ หนังสอือ่านประกอบ 

แบบฝกึหัด ใบงาน ใบความรู้ ( = 4.47) ศกึษา วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรยีน กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มคีุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศกึษา ( = 4.46) และ

ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรยีน หนังสอืเสริมประสบการณ์หนังสืออ่านประกอบ 

แบบฝกึหัด ใบงาน ใบความรู้ ( = 4.43) 

ตาราง 27 ระดับประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

              ประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ 

              ครูผูส้อน ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

ข้อ การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 
ค่าสถิติ 

การแปลค่า 
  S.D 

1 จัดให้มกีาร่วมกันกำหนดนโยบาย วางแผนใน

เรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู ้และ

เทคโนโลยีเพื่อการศกึษาของสถานศึกษา 

4.40 .68 มาก 

2 พัฒนาบุคลากรในสถานศกึษา ในเรื่อง

เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู ้และ

เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา พร้อมทั้งให้มกีาร

จัดตัง้เครือข่ายทางวิชาการชมรมวิชาการ  

เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรูข้องสถานศึกษา 

4.47 .68 มาก 

3 พัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี

ทางการศึกษาที่ให้ขอ้เท็จจริงเพื่อสรา้งองค์

ความรูใ้หม่ ๆ 

4.41 .63 มาก 

4 พัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นแหล่ง

การเรียนรูข้องสถานศกึษาและชุมชน 

4.48 .71 มาก 
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ตาราง 27 (ต่อ) 

ข้อ การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 
ค่าสถิติ 

การแปลค่า 
  S.D 

5 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรในการจัดหา ผลิต ใช้และพัฒนา

สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

4.40 .70 มาก 

รวม 4.43 .50 มาก 

 จากตาราง 27 พบว่า ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน  

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อน ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก       

( = 4.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 

3 อันดับ ดังนี้ คอื พัฒนาห้องสมุดของสถานศกึษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศกึษา

และชุมชน ( = 4.48) พัฒนาบุคลากรในสถานศกึษา ในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการ

เรียนรู ้และเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา พร้อมทั้งให้มีการจัดตัง้เครือข่ายทางวิชาการชมรม

วิชาการ เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรูข้องสถานศกึษา ( = 4.47) และพัฒนาและใช้สื่อและ

เทคโนโลยีทางการศกึษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศกึษา  

ที่ให้ขอ้เท็จจริงเพื่อสร้างองค์ความรูใ้หม่ ๆ ( = 4.41) 

  3. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 ที่ว่า “ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน 

และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน แตกต่างกัน” ในส่วนของการเปรียบเทียบโดย

ใช้สถานภาพการดำรงตำแหน่งคือ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ใช้สถิตทิดสอบที  

(t - test) ชนิด Independent Samples และในส่วนของการเปรียบเทียบโดยใช้ขนาดของ

โรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ใช้สถิตทิดสอบเอฟ (F - test) แบบการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe - Method) หรอื LSD 

วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามความเหมาะสม 
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   3.1 ผลการเปรียบเทียบการบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ดังตาราง 28 

ตาราง 28 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสํานักงาน

 เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

 โรงเรียน และครูผู้สอน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

ข้อ การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน 

t Sig. 
  S.D 

  S.D 

1 ด้านการตั้งเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ร่วมกัน 

4.57 .43 4.43 .45 2.64** .00 

2 ด้านความยึดมั่นผูกพัน 4.58 .41 4.44 .51 2.71** .00 

3 ด้านความเป็นอิสระต่อความ

รับผิดชอบในงาน 

4.49 .44 4.41 .46 1.17 .14 

4 ด้านการไว้วางใจกัน 4.51 .51 4.45 .47 4.37 .24 

รวม 3.66 .30 3.82 .32 4.37** .00 

** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 28 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการบริหารแบบมีส่วน

ร่วม สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวม 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการตัง้เป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ร่วมกัน และด้านความยึดมั่นผูกพัน  

   3.2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน จำแนกตามขนาดโรงเรียน ดังตาราง 29 – 30  
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ตาราง 29 การเปรียบเทียบการบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

 ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

 ครูผูส้อน จำแนกตามขนาดโรงเรียน 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
แหล่งความ 

แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. การตั้งเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ร่วมกัน 

ระหว่างกลุ่ม 1.01 2 .50 2.45 .088 

ภายในกลุ่ม 70.13 341 .21 

รวม 71.14 343  

2. ความยึดมันผูกพัน 
 

ระหว่างกลุ่ม .91 2 .47 1.92 .144 

ภายในกลุ่ม 79.89 341 .23 

รวม 80.80 343  

3. ความเป็นอิสระต่อ

ความรับผดิชอบในงาน 

ระหว่างกลุ่ม .70 2 .35 1.67 .190 

ภายในกลุ่ม 71.73 341 .21 

รวม 72.49 343  

4. การไว้วางใจกัน ระหว่างกลุ่ม 1.75 2 .88 3.77* .024 

ภายในกลุ่ม 79.11 341 .23 

รวม 80.87 343  

ปัจจัยการบริหารแบบมี

ส่วนร่วม โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 1.10 2 .55 5.52*  0.04 

ภายในกลุ่ม 33.93 341 .10 

รวม 35.03 343  

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตาราง 29 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการบริหารแบบมีส่วน

ร่วมของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3       

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน จำแนกตามขนาดโรงเรยีนโดยรวม

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 ด้าน ได้แก่ การไว้วางใจกัน 

ผูว้ิจัยจงึทำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่     

(Scheffe - Method) ดังตาราง 30 
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ตาราง 30 การเปรียบเทียบการบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

 ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

 ครูผูส้อน จำแนกตามขนาดโรงเรียนเป็นรายคู่ 

การบริหารแบบ 

มีส่วนร่วม 
ขนาดโรงเรยีน 

ขนาดโรงเรยีน 

 เล็ก กลาง 
ใหญ่/ใหญ่

พิเศษ 

1. การไว้วางใจกัน    4.43 4.46 4.64 

เล็ก 4.43 - -0.03 -0.21* 

กลาง 4.46 - - -0.18 

ใหญ่ 4.64 - - - 

โดยรวม    3.73 3.77 3.90 

เล็ก 3.73 - -0.04 -0.17** 

กลาง 3.77 - - -0.13** 

ใหญ่ 3.90 - - - 

* มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

      ** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 30 ผลการเปรียบเทียบการบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อน จำแนกตามขนาดโรงเรยีนเป็นรายคู่ โดยรวมพบว่า ผูบ้ริหารและครูผูส้อนใน

โรงเรียนขนาดใหญ่มีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรยีนขนาดเล็กและ

โรงเรียนขนาดกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาบุคลากร ผู้บริหารและ

ครูผูส้อนในโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรยีนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ มคีวามคิดเห็นมากกว่า

ในโรงเรยีนขนาดเล็ก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

  3.3 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อน จำแนกตามมประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ดังตาราง 31 – 32  
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ตาราง 31  การเปรียบเทียบการบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

 ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

 ครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม แหล่งความ 

แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. การตั้งเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ร่วมกัน 

ระหว่างกลุ่ม 1.10 2 .55 2.70 .069 

ภายในกลุ่ม 70.03 341 .20 

รวม 71.14 343  

2. ความยึดมันผูกพัน 
 

ระหว่างกลุ่ม .66 2 .33 1.40 .249 

ภายในกลุ่ม 80.14 341 .24 

รวม 80.80 343  

3. ความเป็นอิสระต่อ

ความรับผดิชอบในงาน 

ระหว่างกลุ่ม .31 2 .16 .73 .481 

ภายในกลุ่ม 72.18 341 .21 

รวม 72.49 343  

4. การไว้วางใจกัน ระหว่างกลุ่ม 1.16 2 .58 2.42 .085 

ภายในกลุ่ม 79.71 341 .23 

รวม 80.87 343  

โดยรวม ระหว่างกลุ่ม .94 2 .47 4.71** .010 

ภายในกลุ่ม 34.09 34 .10 

รวม 35.03 343  

** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 31 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า         

ไม่แตกต่างกัน ผูว้ิจัยจึงทำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วธิีของ

เชฟเฟ่ (Scheffe - Method) ดังตาราง 32 
 

 

 



128 

ตาราง 32 การเปรียบเทียบการบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

 ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

 ครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นรายคู่ 

การบริหารแบบ 

มีส่วนร่วม 

ประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

 

น้อย

กว่า 

10 ป ี 

10 – 20 

ป ี

มากกว่า 

20 ป ี

 

โดยรวม 

   3.82 3.71 3.81 

น้อยกว่า 10 ปี 3.82 - 0.11* 0.01 

ระหว่าง 10 – 20 ปี 3.71 - - -0.10* 

มากกว่า 20 ปี 3.81 - - - 

 จากตาราง 32 ผลการเปรียบเทียบการบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานรายคู่ พบว่า ผู้บริหารและ

ครูผูส้อนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ระหว่าง 10 - 20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่า    

ผูท้ี่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ป ีอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

  4. การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 4 ที่ว่า “ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอนจำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน 

และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน แตกต่างกัน” ในส่วนของการเปรียบเทียบโดย

ใช้สถานภาพการดำรงตำแหน่ง คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ใช้สถิตทิดสอบที  

(t - test) ชนิด Independent Samples และในส่วนของการเปรียบเทียบโดยใช้ขนาดของ

โรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ใช้สถิตทิดสอบเอฟ (F - test) แบบการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe - Method) หรอื LSD 

วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามความเหมาะสม 
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   4.1 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอนจำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ดังตาราง 33 

ตาราง 33 การเปรียบเทียบประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 

              การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

              และครูผูส้อนจำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

ประสิทธิผลงานวิชาการ 

ของโรงเรียน 

ผูบ้ริหาร

โรงเรียน 

ครูผูส้อน 

t 

Sig. 

  S.D   S.D 

1. การพัฒนาหรอืการ

ดำเนนิการเกี่ยวกับการให้

ความเห็นการพัฒนาสาระ

หลักสูตรท้องถิ่น 

4.54 .44 4.42 .45 2.20* .03 

2. การวางแผนงาน 

ด้านวิชาการ 

4.53 .47 4.41 .46 2.29* .02 

3. การจัดการเรียนการสอน 

ในสถานศกึษา 

4.51 .51 4.40 .44 2.03* .04 

4. การพัฒนาหลักสูตร 

ของสถานศกึษา 

4.54 .55 4.43 .47 1.89 .06 

5. การพัฒนา กระบวนการ

เรียนรู ้

4.56 .48 4.40 .47 2.83** .00 

6. การวัดผล ประเมินผลแล

ดำเนินการเทียบโอนผล 

การเรียน 

4.55 .50 4.39 .48 2.70** .00 

7. การวิจัยเพื่อพัฒนา 

คุณภาพการศกึษาใน

สถานศกึษา 

4.56 5.52 4.43 .52 3.09** .00 
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ตาราง 33 (ต่อ) 

ประสิทธิผลงานวิชาการของ

โรงเรียน 

ผูบ้ริหาร

โรงเรียน 

ครูผูส้อน 

t 

Sig. 

  S.D   S.D 

8. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาในสถานศกึษา 

4.56 .51 4.39 .50 2.86** .00 

9. การนเิทศการศกึษา 4.56 .51 4.41 .49 2.54* .02 

10. การแนะแนว 4.54 .47 4.40 .46 2.57* .02 

11. การพัฒนาระบบประกัน 

คุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศกึษา 

4.51 .53 4.42 .48 1.41 .15 

12. การส่งเสริมชุมชนให้มี 

ความเข้มแข็งทางวิชาการ 

4.47 .55 4.41 .49 1.12 .27 

13. การประสานความร่วมมอื 

ในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศกึษาและองค์กรอื่น 

4.56 .48 4.36 .48 .38 .70 

14. การส่งเสริมและสนับสนุน

งานวิชาการแก่บุคคล 

ครอบครัวองค์กร หน่วยงาน

สถานประกอบการและสถาบัน

อื่นที่จัดการศกึษา 

4.56 .53 4.43 .49 1.08 .28 

15. การจัดทำระเบียบและแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับงาน ด้านวิชาการ

ของสถานศกึษา 

4.47 .52 4.38 .47 1.48 .14 

16. การคัดเลือกหนังสอื 

แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศกึษา 

4.54 .57 4.42 .50 1.84 .07 
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ตาราง 33 (ต่อ) 

ประสิทธิผลงานวิชาการของ

โรงเรียน 

ผูบ้ริหาร

โรงเรียน 

ครูผูส้อน 

t 

Sig. 

  S.D   S.D 

17. การพัฒนาและใช้สื่อ 

เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

4.55 .50 4.38 .49 2.94** .00 

รวม 4.54 .42 4.40 .38 2.95** .00 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

      ** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 33 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรยีน สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอนจำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า โดยรวมแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

การวัดผล ประเมินผล และดำเนนิการเทียบโอนผลการเรียน การวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาในสถานศกึษา การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา การพัฒนา

และใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษาและแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาหรอืการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนา

สาระหลักสูตรท้องถิ่น การวางแผนงานด้านวิชาการ การนเิทศการศกึษา และการแนะแนว 

โดยผู้บริหารโรงเรียนมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับ ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียนมากกว่า

ครูผูส้อน 

   4.2 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอนจำแนกตามขนาดของโรงเรียน ดังตาราง 34 - 35 
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ตาราง 34 การเปรียบเทียบประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่     

 การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน  

 และครูผูส้อนจำแนกตามขนาดของโรงเรียน 

ประสิทธิผลงาน

วิชาการของโรงเรียน 

แหล่งความ 

แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. การพัฒนาหรอืการ

ดำเนนิการเกี่ยวกับ 

การให้ความเห็นการ

พัฒนาสาระหลักสูตร

ท้องถิ่น 

ระหว่างกลุ่ม .94 2 .47 2.31 .101 

ภายในกลุ่ม 68.99 341 .20 

รวม 69.93 343  

2. การวางแผนงาน 

ด้านวิชาการ 

ระหว่างกลุ่ม 1.06 2 .53 2.48 .085 

ภายในกลุ่ม 73.01 341 .21 

รวม 74.07 343  

3. การจัดการเรียนการ

สอนในสถานศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม 1.86 2 .93 4.44* .013 

ภายในกลุ่ม 71.35 341 .21 

รวม 73.21 343  

4. การพัฒนาหลักสูตร 

ของสถานศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม .65 2 .33 1.31 .269 

ภายในกลุ่ม 84.46 341 .25 

รวม 85.12 343  

5. การพัฒนา 

กระบวนการเรียนรู้ 

ระหว่างกลุ่ม 1.11 2 .55 2.43 .089 

ภายในกลุ่ม 77.64 341 .23 

รวม 78.75 343  

6. การวัดผล 

ประเมินผลและ

ดำเนินการเทียบโอน 

ผลการเรียน 

ระหว่างกลุ่ม .79 2 .395 1.62 1.99 

ภายในกลุ่ม 83.15 341 .24 

รวม 83.94 343  

 

 



133 

ตาราง 34 (ต่อ) 

ประสิทธิผลงานวิชาการ

ของโรงเรียน 

แหล่งความ 

แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

7. การวิจัยเพื่อพัฒนา 

คุณภาพการศกึษา 

ในสถานศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม 2.10 2 1.05 3.93* .021 

ภายในกลุ่ม 91.33 341 .67 

รวม 93.43 343  

8. การพัฒนาและ

ส่งเสริมใหม้ีแหล่ง

เรียนรู ้

ระหว่างกลุ่ม 1.33 2 .67 2.59 .076 

ภายในกลุ่ม 87.55 341 .26 

รวม 88.89 343  

9. การนเิทศการศกึษา ระหว่างกลุ่ม 1.11 2 .56 2.26 .106 

ภายในกลุ่ม 84.07 341 .25 

รวม 85.18 343  

10. การแนะแนว ระหว่างกลุ่ม 1.99 2 .99 4.60* .011 

ภายในกลุ่ม 73.68 341 .216 

รวม 75.67 343  

11. การพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายใน

และมาตรฐานการศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม 1.60 2 .80 3.40* .034 

ภายในกลุ่ม 80.08 341 .24 

รวม 81.67 343  

12. การส่งเสริมชุมชน

ให้มคีวามเข้มแข็งทาง

วิชาการ 

ระหว่างกลุ่ม .68 2 .34 1.30 .274 

ภายในกลุ่ม 88.68 341 .260 

รวม 89.35 343  

13. การประสานความ 

ร่วมมอืในการพัฒนา

วิชาการกับสถานศกึษา

และองค์กรอื่น 

ระหว่างกลุ่ม .02 2 .01 .03 .970 

ภายในกลุ่ม 82.32 341 .241 

รวม 82.34 343  
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ตาราง 34 (ต่อ) 

ประสิทธิผลงานวิชาการ

ของโรงเรียน 

แหล่งความ 

แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

14. การส่งเสริมและ

สนับสนุนงานวิชาการแก่

บุคคล ครอบครัวองค์กร 

หน่วยงานสถาน

ประกอบการและ 

สถาบันอื่นที่จัดการศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม .833 2 .417 1.645 .194 

ภายในกลุ่ม 86.36 341 .25 

รวม 87.20 342  

15. การจัดทำระเบียบ 

และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

งานด้านวิชาการ 

ของสถานศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม .11 2 .06 .24 .791 

ภายในกลุ่ม 82.02 341 .241 

รวม 82.14 343  

16. การคัดเลือกหนังสอื

แบบเรียนเพื่อใช้ 

ในสถานศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม .02 2 .01 .03 .969 

ภายในกลุ่ม 92.85 341 .272 

รวม 92.86 343  

17. การพัฒนาและใช้สื่อ 

เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม 1.39 2 .69 2.85 .059 

ภายในกลุ่ม 82.94 341 .243 

รวม 84.33 343  

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม .67 2 .34 2.12 .122 

ภายในกลุ่ม 54.182 341 .159 

รวม 54.86 343  

 จากตาราง 34 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรยีน สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอนจำแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ประสิทธิผลงานวิชาการของ

โรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพจิารณาเป็น    

รายด้านพบว่า ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ การจัด 
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การเรียนการสอนในสถานศกึษา การวิจัยเพื่อพัฒนา คุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา 

การแนะแนว การพัฒนาระบบประกัน คุณภาพภายในและ มาตรฐานการศกึษา ผู้วิจัยจึง

ทำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe - 

Method) ดังตาราง 35 

ตาราง 35 การเปรียบเทียบประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่      

              การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน   

              และครูผูส้อนจำแนกตามขนาดของโรงเรียนเป็นรายคู่ 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม ขนาดโรงเรยีน 
ขนาดโรงเรยีน 

 เล็ก กลาง ใหญ่ 

1. การจัดการเรียนการสอน

ในสถานศกึษา 

   4.38 4.45 4.60 

เล็ก 4.38 - -0.07 -0.22* 

กลาง 4.45 - - -0.15 

ใหญ่ 4.60 - - - 

2. การวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศกึษา 

ในสถานศกึษา 

   4.35 4.47 4.56 

เล็ก 4.35 - -0.12 -0.21* 

กลาง 4.47 - - -0.09 

ใหญ่ 4.56 - - - 

3. การแนะแนว    4.43 4.38 4.61 

เล็ก 4.43 - 0.05 -0.18 

กลาง 4.38 - - -0.23* 

ใหญ่ 4.61 - - - 

4. การพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในและ

มาตรฐาน 

   4.44 4.40 4.61 

เล็ก 4.44 - 0.04 -0.17 

กลาง 4.40 - - -0.21* 

ใหญ่ 4.61 - - - 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตาราง 35 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรยีน สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอนจำแนกตามขนาดของโรงเรียนเป็นรายคู่ พบว่า ด้านการจัดการ

เรียนการสอนในสถานศกึษาของผูเ้รียนผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรยีนขนาดใหญ่  

มีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรยีนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลาง 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา 

ผูบ้ริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารและครูผูส้อน

ในโรงเรยีนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การ

แนะแนวของผูบ้ริหารและครูผู้สอนในโรงเรยีนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษมีความคิดเห็นมากกว่า

ผูบ้ริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 และด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานของผูเ้รียน

ผูบ้ริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารและครูผูส้อน

ในโรงเรยีนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   4.3 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอนจำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ดังตาราง 36 

ตาราง 36 การเปรียบเทียบประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่ 

 การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน  

 และครูผูส้อนจำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

ประสิทธิผลงานวิชาการ

ของโรงเรียน 

แหล่งความ 

แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. การพัฒนาหรอืการ

ดำเนนิการเกี่ยวกับ 

การให้ความเห็นการ

พัฒนาสาระหลักสูตร

ท้องถิ่น 

ระหว่างกลุ่ม .17 2 .08 .41 .66 

ภายในกลุ่ม 69.76 341 .205 

รวม 69.93 343  
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ตาราง 36 (ต่อ) 

ประสิทธิผลงานวิชาการ

ของโรงเรียน 

แหล่งความ 

แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

2. การวางแผนงานด้าน

วิชาการ 

ระหว่างกลุ่ม .05 2 .02 .11 .90 

ภายในกลุ่ม 74.02 341 .217 

รวม 74.07 343  

3. การจัดการเรียนการ

สอนในสถานศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม .23 2 .12 .54 .58 

ภายในกลุ่ม 72.97 341 .214 

รวม 73.21 343  

4. การพัฒนาหลักสูตร 

ของสถานศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม 1.08 2 .54 2.19 .11 

ภายในกลุ่ม 84.04 341 .25 

รวม 85.12 343  

5. การพัฒนา 

กระบวนการเรียนรู้ 

ระหว่างกลุ่ม .80 2 .40 1.75 .18 

ภายในกลุ่ม 77.95 341 .23 

รวม 78.75 343  

6. การวัดผล ประเมินผล 

และดำเนินการเทียบโอน

ผลการเรียน 

ระหว่างกลุ่ม .15 2 .07 .30 .74 

ภายในกลุ่ม 83.79 341 .25 

รวม 83.94 343  

7. การวิจัยเพื่อพัฒนา 

คุณภาพการศกึษา  

ในสถานศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม .01 2 .00 .01 .99 

ภายในกลุ่ม 93.43 341 .27 

รวม 93.43 343  

8. การพัฒนาและส่งเสริม

ให้มแีหล่งเรียนรู้ 

ระหว่างกลุ่ม 1.07 2 .54 2.09 .13 

ภายในกลุ่ม 87.80 341 .26 

รวม 88.87 343  

9. การนเิทศการศกึษา ระหว่างกลุ่ม .17 2 .08 .34 .71 

ภายในกลุ่ม 85.01 341 .25 

รวม 85.18 343  
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ตาราง 36 (ต่อ) 

 

 

ประสิทธิผลงานวิชาการ

ของโรงเรียน 

แหล่งความ 

แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

10. การแนะแนว ระหว่างกลุ่ม .39 2 .194 .88 .42 

ภายในกลุ่ม 75.28 341 .22 

รวม 75.67 343  

11. การพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายใน 

ระหว่างกลุ่ม .79 2 .38 1.67 .19 

ภายในกลุ่ม 80.88 341 .24 

และมาตรฐานการศกึษา รวม 81.67 343  

12. การส่งเสริมชุมชนให้มี 

ความเข้มแข็งทางวิชาการ 

ระหว่างกลุ่ม .08 2 .04 .16 .86 

ภายในกลุ่ม 89.27 341 .26 

รวม 89.35 343  

13. การประสานความ 

ร่วมมอืในการพัฒนา

วิชาการกับสถานศกึษา

และองค์กรอื่น 

ระหว่างกลุ่ม .24 2 .12 .50 .61 

ภายในกลุ่ม 82.10 341 .24 

รวม 82.34 343  

14. การส่งเสริม 

และสนับสนุนงานวิชาการ 

แก่บุคคล ครอบครัว 

องค์กร หน่วยงาน 

สถานประกอบการและ 

สถาบันอื่นที่จัดการศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม .80 2 .40 1.58 .21 

ภายในกลุ่ม 86.40 341 .25 

รวม 87.20 343  

15. การจัดทำระเบียบ 

และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

งาน ด้านวิชาการของ 

สถานศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม .39 2 .20 .82 .44 

ภายในกลุ่ม 81.75 341 .24 

รวม 82.14 343  
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ตาราง 36 (ต่อ) 

ประสิทธิผลงาน

วิชาการของโรงเรียน 

แหล่งความ 

แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

16. การคัดเลือก

หนังสือแบบเรียนเพื่อ

ใช้ในสถานศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม .35 2 .18 .65 .52 

ภายในกลุ่ม 92.51 341 .27 

รวม 92.87 343  

17. การพัฒนาและใช้

สื่อ เทคโนโลยีเพื่อ

การศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม .01 2 .00 .01 .99 

ภายในกลุ่ม 84.32 341 .25 

รวม 84.33 343  

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม .15 2 .08 .45 .62 

ภายในกลุ่ม 54.70 341 .16 

รวม 54.85 343  

 จากตาราง 36 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรยีน สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอนจำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่าโดยรวมและราย

ด้านไม่แตกต่างกัน 

  5. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 5 ที่ว่า “การบริหารแบบมีส่วนร่วม และ

ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

อุดรธาน ีเขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อนมีความสัมพันธ์กัน

ทางบวก” โดยใช้วธิีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson 

Product - Moment Correlation Coefficient) 
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ตาราง  37  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนจากตัวแปรทั้งหมด 
 

ตัวแปร Xt X1 X2 X3 X4 Yt Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 

Xt                        

X1 .816**                       

X2 .845** .703**                      

X3 .850** .678** .731**                     

X4 .807** .722** .775** .775**                    

Yt .762** .743** .769** .727** .769**                   

Y1 .601** .617** .536** .613** .623** .754**                  

Y2 .708** .674** .708** .675** .703** .840** .675**                 

Y3 .685** .628** .685** .668** .712** .867** .688** .780**                

Y4 .654** .618** .696** .574** .649** .776** .535** .660** .745**               

Y5 .655** .666** .675** .599** .643** .844** .606** .717** .763** .694**              

Y6 .617** .644** .599** .590** .580** .828** .607** .735** .711** .645** .743**             

Y7 .569** .603** .574** .543** .565** .793** .624** .673** .708** .582** .672** .611**            

Y8 .537** .573** .548** .500** .541** .775** .565** .622** .645** .626** .620** .642** .678**           

Y9 .646** .652** .613** .640** .643** .841** .614** .690** .693** .620** .724** .723** .660** .649**          

Y10 .656** .676** .675** .579** .658** .889** .591** .745** .766** .701** .777** .734** .692** .710** .788**         

Y11 .666** .632** .656** .610** .670** .859** .610** .662** .717** .713** .720** .698** .625** .671** .717** .781**        

Y12 .622* .578** .572** .614** .567** .805** .581** .636** .660** .589** .683** .654** .643** .554** .673** .716** .710**       

Y13 .579** .544** .605** .598** .609** .799** .553** .623** .629** .521** 576.** .625** .543** .553** .628** .671** .649** .633**      

Y14 .633** .584** .690** .577** .646** .848** .565** .659** .676** .576** .650** .657** .644** .622** .647** .742** .671** .665** .773**     

Y15 .653** .619** .665** .632** .655** .812** .598** .660** .629** .542** .600** .622** .550** .524** .645** .663** .636** .637** .762** .803**    

Y16 .505** .478** .532** .492** .559** .742** .486** .536** .568** .464** .551** .519** .484** .492** .582** .605** .659** .529** .688** .693** .703**   

Y17 .582** .524** .637** .583** .643** .785** .592** .595** .656** .551** .619** .552** .585** .553** .602** .638** .652** .577** .637** .686** .670** .696**  
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 จากตาราง 37 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

โดยรวม (Xt ) กับประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน (Yt ) โดยรวมพบว่า มีความสัมพันธ์

ทางบวก อยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .762 ส่วนปัจจัยทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม ทั้ง 4 ด้าน และ

ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน ทั้ง 17 ด้าน มีความสัมพันธ์กันอย่างมนีัยสำคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .01 

  6. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 6 ที่ว่า “การบริหารแบบมีส่วนร่วมอย่าง 

น้อย 1 ด้านมีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน” โดยใช้สถิตกิารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple 

Regression analysis) 

ตาราง 38   ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มอีำนาจใน

การพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียนโดยรวม (Yt) R2 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E. β t Sig 

ด้านความยดึมั่น

ผูกพัน (X2) 

0.769 0.592 0.591 0.237 0.042 0.288 5.694** .000 

ด้านการ

ตั้งเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์

ร่วมกัน (X1) 

0.820 0.673 0.671 0.235 0.040 0.267 5.886** .000 

ด้านการ 

ไว้วางใจกนั (X4) 

0.839 0.703 0.701 0.191 0.045 0.232 4.226** .000 

ด้านความเป็น

อิสระตอ่ความ

รับผดิชอบในงาน 

(X3) 

0.844 0.712 0.708 0.135 0.043 0.155 3.126** .002 

 a = 0.878  S.E.est = 0.21606 

 ** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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 จากตาราง 38 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ที่นำมาวเิคราะห์ จำนวน 4 ด้าน พบว่ามีจำนวน  

4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ได้ โดยทั้ง 4 ด้าน มีนัย 

สำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านความยึดมั่นผูกพัน (X2) ด้านการตัง้เป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ร่วมกัน (X1) ด้านการไว้วางใจกัน (X4) และด้านความเป็นอิสระต่อความ

รับผิดชอบในงาน (X3) 

 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ด้านความยึดมั่นผูกพัน (X2) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.288 รองลงมา คอื ด้านการตัง้เป้าหมาย

และวัตถุประสงค์ร่วมกัน (X1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.267 

ด้านการไว้วางใจกัน (X4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.232 

และด้านความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงาน (X3) เท่ากับ 0.155 ซึ่งตัวแปรทั้ง 4 ด้าน

นี ้สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ได้รอ้ยละ 70.80 และมีความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ 0.21606 

 สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

  Y’ = 0.878 + 0.237 X2 + 0.235 X1 + 0.191 X4 + 0.135 X3 

 และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

  Z’ = 0.288 ZX2 + 0.267 ZX1 + 0.232 ZX4 + 0.155 ZX3 

ตาราง 39   ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มอีำนาจใน

 การพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน ด้านการพัฒนาหรอืการ

 ดำเนนิการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น (Y1) R2 
 

ตัวแปร

พยากรณ์ 
R R2 

Adjusted 

R2 
b S.E. β t Sig 

ด้านการ

ไว้วางใจกนั (X4) 

0.623 0.388 0.387 0.212 0.064 0.288 3.303** .001 
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ตาราง 39 (ต่อ) 
 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E. β t Sig 

ด้านการ

ตั้งเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์

ร่วมกัน (X1) 

0.668 0.446 0.443 0.286 0.059 0.289 4.865** .000 

ด้านความเป็น

อิสระตอ่ความ

รับผดิชอบในงาน 

(X3) 

0.684 0.468 0.463 0.236 0.064 0.241 3.702** .000 

a = 1.179  S.E.est = 0.33084 

      ** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตาราง 39 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ที่นำมาวิเคราะห์ จำนวน 4 ด้าน พบว่ามีจำนวน   

3 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ได้ โดยทั้ง 3 ด้าน มีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านการไว้วางใจกัน (X4) ด้านการตั้งเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ร่วมกัน (X1) และด้านความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน (X3) 

 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ด้านการไว้วางใจกัน (X4) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.288 รองลงมา คอื ด้านการตัง้เป้าหมาย

และวัตถุประสงค์ร่วมกัน (X1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.289 

และด้านความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงาน (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของ

การพยากรณ์ เท่ากับ 0.241 ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ด้านนี ้สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผล

งานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 

ได้รอ้ยละ 46.30 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ 0.33084 

 สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

  Y’ = 1.179 + 0.212 X4 + 0.286 X1 + 0.236 X3  
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 และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

  Z’ = 0.228 ZX4 + 0.289 ZX1 + 0.241 ZX3  

ตาราง 40   ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มอีำนาจใน

 การพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียนด้านการวางแผนงาน          

 ด้านวิชาการ (Y2) R2 
 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E. β t Sig 

ด้านความยดึมั่น

ผูกพัน (X2) 

0.708 0.502 0.500 0.262 0.057 0.273 4.577** .000 

ด้านการ

ตั้งเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์

ร่วมกัน (X1) 

0.750 0.563 0.560 0.227 0.055 0.223 4.152** .000 

ด้านการไว ้

วางใจกัน (X4) 

0.767 0.588 0.585 0.191 0.062 0.199 3.073** .002 

ด้านความเป็น

อิสระตอ่ความ

รับผดิชอบในงาน 

(X3) 

0.774 0.599 0.594 0.172 0.059 0.170 2.907** .004 

a = 0.645  S.E.est = 0.29618 

      ** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตาราง 40 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 4 ด้าน พบว่ามีจำนวน     

4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ได้ โดยทั้ง 4 ด้าน มีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านความยึดมั่นผูกพัน (X2) ด้านการตัง้เป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ร่วมกัน (X1) ด้านการไว้วางใจกัน (X4) และด้านความเป็นอิสระต่อความ

รับผิดชอบในงาน (X3) 
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 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ด้านความยึดมั่นผูกพัน (X2) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.273 รองลงมา คอื ด้านการตัง้เป้าหมาย

และวัตถุประสงค์ร่วมกัน (X1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.223 

ด้านการไว้วางใจกัน (X4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.199 

และด้านความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงาน (X3) เท่ากับ 0.170 ซึ่งตัวแปรทั้ง 4 ด้าน

นี ้สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ได้รอ้ยละ 59.40 และมีความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ 0.29618 

 สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

  Y’ = 0.645 + 0.262 X2 + 0.227 X1 + 0.191 X4 + 0.172 X3 

 และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

  Z’ = 0.273 ZX2 + 0.223 ZX1 + 0.119 ZX4 + 0.170 ZX3 

ตาราง 41   ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มอีำนาจใน

 การพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียนด้านการจัดการเรียน      

 การสอนในสถานศกึษา (Y3) R2 

ตัวแปร

พยากรณ์ 
R R2 

Adjusted 

R2 
b S.E. β t Sig 

ด้านการ

ไว้วางใจกนั (X4) 

0.712 0.507 0.506 0.292 0.064 0.307 4.587** .000 

ด้านความยดึมั่น

ผูกพัน (X2) 

0.743 0.552 0.549 0.218 0.059 0.229 3.727** .000 

ด้านความเป็น

อิสระตอ่ความ

รับผดิชอบ 

ในงาน (X3) 

0.753 0.567 0.563 0.181 0.961 0.180 2.979** .003 
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ตาราง 41 (ต่อ) 

ตัวแปร

พยากรณ์ 
R R2 

Adjusted 

R2 
b S.E. β t Sig 

ด้านการ

ตั้งเป้าหมาย

และวัตถ ุ

ประสงค์ร่วมกัน 

(X1) 

0.757 0.573 0.568 0.124 0.056 0.123 2.217* .027 

a = 0.796  S.E.est = 0.30375 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตาราง 41 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ที่นำมาวิเคราะห์ จำนวน 4 ด้าน พบว่ามีจำนวน   

4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการไว้วางใจกัน (X4) ด้านความยึดมั่นผูกพัน (X2) ด้านความเป็น

อิสระต่อความรับผดิชอบในงาน (X3) และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 ด้าน 

คือ ด้านกาตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน (X1) 

 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ด้านการไว้วางใจกัน (X4) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.307 รองลงมา คอื ด้านความยึดมั่นผูกพัน 

(X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.229 ด้านความเป็นอิสระต่อ

ความรับผดิชอบในงาน (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.180 

และด้านการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน (X1) เท่ากับ 0.123 ซึ่งตัวแปรทั้ง 4 ด้าน

นี ้สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ได้รอ้ยละ 56.80 และมีความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ 0.30375 
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 สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

  Y’ = 0.769 + 0.292 X4 + 0.218 X2 + 0.181 X3 + 0.124 X1 

 และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

  Z’ = 0.307 ZX4 + 0.229 ZX2 + 0.180 ZX3 + 0.123 ZX1 

ตาราง 42  ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มอีำนาจใน

 การพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียนด้านการพัฒนาหลักสูตร  

 ของสถานศกึษา (Y4) R2 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E. β t Sig 

ด้านความยดึมั่น

ผูกพัน (X2) 

0.696 0.484 0.483 0.427 0.064 0.416 6.675** .000 

ด้านการ

ตั้งเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์

ร่วมกัน (X1) 

0.719 0.517 0.514 0.203 0.062 0.186 3.261** .001 

ด้านการ 

ไว้วางใจกนั (X4) 

0.728 0.529 0.525 0.198 0.066 0.193 3.016** .003 

a = 0.760  S.E.est = 0.34320 

       ** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตาราง 42 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 4 ด้าน พบว่ามีจำนวน    

3 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ได้ โดยทั้ง 3 ด้าน มีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านความยึดมั่นผูกพัน (X2) ด้านการตั้งเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ร่วมกัน (X1) และด้านการไว้วางใจกัน (X4) 

 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ด้านความยึดมั่นผูกพัน (X2) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.416 รองลงมา คอื ด้านการตั้งเป้าหมาย

และวัตถุประสงค์ร่วมกัน (X1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.186 
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และด้านการไว้วางใจกัน (X4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.193 

ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ได้ร้อยละ 52.50 และมี

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ 0.34320 

 สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

  Y’ = 0.760 + 0.427 X2 + 0.203 X1 + 0.198 X4 

 และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

  Z’ = 0.416 ZX2 + 0.186 ZX1 + 0.193 ZX4  

ตาราง 43  ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มอีำนาจใน

 การพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียนการพัฒนากระบวนการ

 เรียนรู้ (Y5) R2 

ตัวแปร

พยากรณ์ 
R R2 

Adjusted 

R2 
b S.E. β t Sig 

ด้านความยดึ

มั่นผูกพัน (X2) 

0.675 0.456 0.455 0.324 0.061 0.328 5.306* .000 

ด้านความยดึ

มั่นผูกพัน (X2) 

0.675 0.456 0.455 0.324 0.061 0.328 5.306* .000 

ด้านการ

ตั้งเป้าหมาย

และวัตถ ุ

ประสงค์ร่วมกัน 

(X1) 

0.727 0.528 0.525 0.340 0.060 0.323 5.721** .000 

ด้านการไว้วาง 

ใจกัน (X4) 

0.732 0.532 0.532 0.153 0.063 0.155 2.439* .015 

a = 0.794  S.E.est = 0.32773 

      ** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตาราง 43 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 4 ด้าน พบว่ามีจำนวน  
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3 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โดย มีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความยึดมั่นผูกพัน (X2) ด้านการตั้งเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ร่วมกัน (X1) และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 ด้าน คือด้านการ

ไว้วางใจกัน (X4) 

 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ด้านความยึดมั่นผูกพัน (X2) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.328 รองลงมา คอื ด้านการตั้งเป้าหมาย

และวัตถุประสงค์ร่วมกัน (X1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 

0.323 และด้านการไว้วางใจกัน (X4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 

0.155 ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ด้านนี ้สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธาน ีเขต 3 ได้ร้อยละ 53.20 

และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ 0.32773 

 สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

  Y’ = 0.794 + 0.342 X2 + 0.340 X1 + 0.153 X4 

 และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

  Z’ = 0.328 ZX2 + 0.323 ZX1 + 0.155 ZX4  

ตาราง 44   ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มอีำนาจใน

 การพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียนการวัดผล ประเมินผล และ

 ดำเนนิการเทียบโอนผลการเรียน (Y6) R2 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E. β t Sig 

ด้านการ

ตั้งเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์

ร่วมกัน (X1) 

0.644 0.414 0.412 0.409 0.064 0.377 6.396** .000 

ด้านความเป็น

อิสระตอ่ความ

รับผดิชอบในงาน

(X3) 

0.677 0.458 0.455 0.209 0.066 0.195 3.172** .002 



150 

ตาราง 44 (ต่อ) 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E. β t Sig 

ด้านความยดึมั่น

ผูกพัน (X2) 

0.687 0.472 0.467 0.195 0.065 0.192 3.025** .003 

a = 0.806  S.E.est = 0.36099 

       ** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตาราง 44 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 4 ด้าน พบว่ามีจำนวน    

3 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ได้ โดยทั้ง 3 ด้าน มีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน (X1) ด้านความ

เป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงาน (X3) และด้านความยึดมั่นผูกพัน (X2) 

 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ด้านการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์

ร่วมกัน (X1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.377 รองลงมา คอื 

ด้านความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงาน (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการ

พยากรณ์ เท่ากับ 0.195 และด้านความยึดมั่นผูกพัน (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของ

การพยากรณ์ เท่ากับ 0.192 ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผล

งานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 

ได้รอ้ยละ 46.70 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ 0.36099 

 สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

  Y’ = 0.806 + 0.409 X1 + 0.209 X3 + 0.195 X2 

 และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

  Z’ = 0.377 ZX1 + 0.195 ZX3 + 0.192 ZX2  
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ตาราง 45   ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มอีำนาจ 

 ในการพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา

 คุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา (Y7) R2 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E. β t Sig 

ด้านการ

ตั้งเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์

ร่วมกัน (X1) 

0.603 0.364 0.362 0.399 0.071 0.348 5.618** .000 

ด้านความยดึมั่น

ผูกพัน (X2) 

0.639 0.408 0.405 0.243 0.072 0.226 3.394** .001 

ด้านความเป็น

อิสระตอ่ความ

รับผดิชอบในงาน

(X3) 

0.645 0.416 0.411 0.160 0.073 0.141 2.191* .029 

a = 0.842  S.E.est = 0.40046 

      * มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

      ** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตาราง 45 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 4 ด้าน พบว่ามีจำนวน    

3 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ได้ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ดา้นการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน (X1) ด้าน

ความยึดมั่นผูกพัน (X2) และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 ด้าน คอื ด้านความ

เป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงาน (X3) 

 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ได้แก่ ด้านการตั้งเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ร่วมกัน (X1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.348 

รองลงมา คอื ด้านความยึดมั่นผูกพัน (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ 

เท่ากับ 0.226 และด้านความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงาน (X3) โดยมีค่า
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สัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.141 ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ด้านนี้ สามารถ

ร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ได้ร้อยละ 41.10 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการ

พยากรณ์เท่ากับ 0.40046 

 สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

  Y’ = 0.842 + 0.399 X1 + 0.243 X2 + 0.160 X3 

 และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

  Z’ = 0.348 ZX1 + 0.226 ZX2 + 0.144 ZX3  

ตาราง 46   ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มอีำนาจ    

 ในการพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน ด้านการพัฒนาและ

 ส่งเสริมใหม้ีแหล่งเรยีนรู้ (Y8) R2 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E. β t Sig 

ด้านการ

ตั้งเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์

ร่วมกัน (X1) 

0.573 0.329 0.327 0.357 0.073 0.319 4.870** .000 

ด้านความยดึมั่น

ผูกพัน (X2) 

0.608 0.370 0.366 0.218 0.075 0.208 2.898** .004 

ด้านการไว้วาง 

ใจกัน (X4) 

0.615 0.373 0.372 0.157 0.077 0.150 2.034* .043 

a = 1.171  S.E.est = 0.40334 

       * มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

       ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 46 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 4 ด้าน พบว่ามีจำนวน 3 
ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ได้ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน (X1) ด้านความยึดมั่น
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ผูกพัน (X2) และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 ด้าน คือ ด้านการไว้วางใจกัน 
(X4) 
 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ได้แก่ ด้านการตั้งเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน (X1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.319 
รองลงมา คอื ด้านความยึดมั่นผูกพัน (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ 
เท่ากับ 0.208 และด้านการไว้วางใจกัน (X4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ 
เท่ากับ 0.150 ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการ
ของโรงเรียน สังกัดสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3  
ได้รอ้ยละ 37.20 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ 0.40334 
 สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 
  Y’ = 1.171 + 0.357 X1 + 0.218 X2 + 0.157 X4 
 และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 
  Z’ = 0.319 ZX1 + 0.208 ZX2 + 0.150 ZX4 

ตาราง 47   ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มอีำนาจ          

 ในการพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน ด้านการนิเทศการศกึษา 

 (Y9) R2 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E. β t Sig 

ด้านการ

ตั้งเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์

ร่วมกัน (X1) 

0.652 0.425 0.423 0.359 0.062 0.328 5.758** .000 

ด้านความเป็น

อิสระตอ่ความ

รับผดิชอบในงาน

(X3) 

0.705 0.497 0.494 0.279 0.068 0.257 4.128** .000 

ด้านการไว้วาง 

ใจกัน (X4) 

0.715 0.511 0.507 0.212 0.068 0.206 3.117** .002 

a = 0.669  S.E.est = 0.35001 

       ** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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 จากตาราง 47 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 4 ด้าน พบว่ามีจำนวน 3 
ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ได้ โดยทั้ง 3 ด้าน มีนัยสำคัญทางสถิตทิี่
ระดับ .01 ได้แก่ ด้านการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน (X1) ด้านความเป็นอิสระต่อ
ความรับผดิชอบในงาน (X3) และด้านการไว้วางใจกัน (X4) 
 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ด้านการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ร่วมกัน (X1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.328 รองลงมา คอื 
ด้านความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงาน (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการ
พยากรณ์ เท่ากับ 0.257 และดา้นการไว้วางใจกัน (X4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของ
การพยากรณ์ เท่ากับ 0.206 ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ด้านนี ้สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผล
งานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 
ได้รอ้ยละ 50.70 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ 0.35001 
 สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 
  Y’ = 0.669 + 0.359 X1 + 0.279 X3 + 0.212 X4 
 และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 
  Z’ = 0. 328 ZX1+ 0.257 ZX3 + 0.206 ZX4  

ตาราง 48   ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มอีำนาจ     

 ในการพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน ด้านการแนะแนว (Y10) R2 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 Adjusted 
R2 b S.E. β t Sig 

ด้านการ
ตั้งเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์
ร่วมกัน (X1) 

0.676 0.457 0.455 0.340 0.058 0.330 5.912** .000 

ด้านความยดึมั่น
ผูกพัน (X2) 

0.732 0.536 0.533 0.286 0.059 0.295 4.836** .000 

ด้านการไว้วาง 
ใจกัน (X4) 

0.740 0.548 0.544 0.185 0.061 0.191 3.052** .002 

a = 0.810  S.E.est = 0.31705 

       ** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 



155 

 จากตาราง 48 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 4 ด้าน พบว่ามีจำนวน  

3 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ได้ โดยทั้ง 3 ด้าน มีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน (X1) ด้านความ

ยึดมั่นผูกพัน (X2) และด้านการไว้วางใจกัน (X4) 

 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ด้านการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์

ร่วมกัน (X1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.330 รองลงมา คอื 

ด้านความยึดมั่นผูกพัน (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.295

และด้านการไว้วางใจกัน (X4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.191 

ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ได้ร้อยละ 54.40 และมี

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ 0.31705 

 สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

  Y’ = 0.810 + 0.340 X1 + 0.286 X2 + 0.158 X4 

 และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

  Z’ = 0.330 ZX1+ 0.295 ZX2 + 0.191 ZX4  

ตาราง 49  ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มอีำนาจ         

 ในการพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน ด้านการพัฒนาระบบ

 ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา (Y11) R2 

ตัวแปร

พยากรณ์ 
R R2 

Adjusted 

R2 
b S.E. β t Sig 

ด้านการ

ไว้วางใจกนั (X4) 

0.670 0.449 0.447 0.304 0.065 0.302 4.666** .000 

ด้านความยดึมั่น

ผูกพัน (X2) 

0.704 0.496 0.493 0.260 0.063 0.259 4.106** .000 
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ตาราง 49 (ต่อ) 

ตัวแปร

พยากรณ์ 
R R2 

Adjusted 

R2 
b S.E. β t Sig 

ด้านการ

ตั้งเป้าหมาย

และวัตถ ุ

ประสงค์ร่วมกัน 

(X1) 

0.720 0.519 0.515 0.249 0.062 0.232 4.029** .000 

a = 0.814  S.E.est = 0.33999 

       ** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตาราง 49 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสังกัดสํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 4 ด้าน พบว่ามี

จำนวน 3 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ได้ โดยทั้ง 3 ด้าน มีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านการไว้วางใจกัน (X4) ด้านความยึดมั่นผูกพัน (X2) และด้าน

การตัง้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน (X1) 

 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ด้านการไว้วางใจกัน (X4) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.303 รองลงมา คอื ด้านความยึดมั่นผูกพัน 

(X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.259 และด้านการ

ตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน (X1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ 

เท่ากับ 0.232 ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการ

ของโรงเรียน สังกัดสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3  

ได้รอ้ยละ 51.50 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ 0.3399 

 สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

  Y’ = 0.814 + 0.304 X4 + 0.260 X2 + 0.249 X1 

 และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

  Z’ = 0.302 ZX4 + 0.259 ZX2 + 0.232 ZX1  
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ตาราง 50  ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มอีำนาจ 

 ในการพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน ด้านการส่งเสริมชุมชน 

 ให้มคีวามเข้มแข็งทางวิชาการ (Y12) R2 

ตัวแปร

พยากรณ์ 
R R2 

Adjusted 

R2 
b S.E. β t Sig 

ด้านความเป็น

อิสระตอ่ความ

รับผดิชอบ 

ในงาน (X3) 

0.614 0.377 0.425 0.374 0.070 0.337 5.311** .000 

ด้านการ

ตั้งเป้าหมาย

และวัตถ ุ

ประสงค์ร่วมกัน 

(X1) 

0.652 0.425 0.422 0.267 0.068 0.238 3.903** .000 

ด้านความยดึมั่น

ผูกพัน (X2) 

0.659 0.435 0.430 0.166 0.069 0.158 2.407* .017 

a = 0.834  S.E.est = 0.38546 

       * มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

       ** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตาราง 50 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 4 ด้าน พบว่ามีจำนวน    

3 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ได้ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ดา้นความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงาน (X3) ด้าน

การตัง้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน (X1) และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 

1 ด้าน คือด้านความยึดมั่นผูกพัน (X2) 

 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ได้แก่ ด้านความเป็นอิสระต่อความ

รับผิดชอบในงาน (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.337

รองลงมา ด้านการตัง้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน (X1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย
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ของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.238 และคือด้านความยึดมั่นผูกพัน (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.158 ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์

ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

อุดรธาน ีเขต 3 ได้ร้อยละ 43.00 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์

เท่ากับ 0.38546 

 สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

  Y’ = 0.834 + 0.374 X3 + 0.267 X1 + 0.166 X2 

 และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

  Z’ = 0.337 ZX3 + 0.238 ZX1 + 0.158 ZX2 

ตาราง 51   ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มอีำนาจ      

 ในการพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน ด้านการประสานความ

 ร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษาและองค์กรอื่น (Y13) R2 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E. β t Sig 

ด้านการ

ตั้งเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์

ร่วมกัน (X1) 

0.609 0.371 0.369 0.233 0.074 0.231 3.137** .002 

ด้านความยดึมั่น

ผูกพัน (X2) 

0.645 0.416 0.412 0.261 0.069 0.258 3.789** .000 

ด้านความเป็น

อิสระตอ่ความ

รับผดิชอบในงาน

(X3) 

0.659 0.435 0.430 0.245 0.073 0.230 3.368** .001 

a = 1.142  S.E.est = 0.37003 

       ** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตาราง 51 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 4 ด้าน พบว่ามีจำนวน  
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3 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ได้ โดยทั้ง 3 ด้าน มีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน (X1) ด้านความ

ยึดมั่นผูกพัน (X2) และด้านความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงาน (X3) ตัวแปรที่มี

อำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ด้านการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน (X1) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.231 รองลงมา คอื ด้านความยึดมั่นผูกพัน 

(X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.258 และด้านความเป็นอิสระ

ต่อความรับผดิชอบในงาน (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 

0.230 ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ด้านนี ้สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ได้ร้อยละ 43.00 

และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ 0.37003 

 สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

  Y’ = 1.142 + 0.233 X1 + 0.261 X2 + 0.245 X3 

 และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

  Z’ = 0.231 ZX1 + 0.258 ZX2 + 0.230 ZX3 

ตาราง 52  ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มอีำนาจ      

 ในการพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน ด้านการส่งเสริมและ

 สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน

 ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา (Y14) R2 

ตัวแปร

พยากรณ์ 
R R2 

Adjusted 

R2 
b S.E. β t Sig 

ด้านความยดึมั่น

ผูกพัน (X2) 

0.690 0.476 0.475 0.450 0.066 0.433 6.830** .000 

ด้านความยดึมั่น

ผูกพัน (X2) 

0.690 0.476 0.475 0.450 0.066 0.433 6.830** .000 

ด้านการ

ไว้วางใจกนั (X4) 

0.712 0.507 0.504 0.236 0.068 0.227 3.489** .001 
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ตาราง 52 (ต่อ) 

ตัวแปร

พยากรณ์ 
R R2 

Adjusted 

R2 
b S.E. β t Sig 

ด้านการ

ตั้งเป้าหมาย

และ

วัตถุประสงค์

ร่วมกัน (X1) 

0.716 0.513 0.508 0.127 0.064 0.115 1.986* .048 

a = 0.825  S.E.est = 0.35351 

       * มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

       ** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตาราง 52 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 4 ด้าน พบว่ามีจำนวน    

3 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ได้ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความยึดมั่นผูกพัน (X2) ด้านการไว้วางใจกัน (X4) และ

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 ด้าน คอื ด้านการตัง้เป้าหมายและวัตถุประสงค์

ร่วมกัน (X1) 

 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด ได้แก่ ด้านความยึดมั่นผูกพัน (X2) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.433 รองลงมา ด้านการไว้วางใจกัน (X4)  

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.227 และด้านการตั้งเป้าหมาย

และวัตถุประสงค์ร่วมกัน (X1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.155 

ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ได้ร้อยละ 50.80 และมี

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ 0.35351 

 สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

  Y’ = 0.825 + 0.450 X2 + 0.236 X4 + 0.127 X1 

 และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

  Z’ = 0.433 ZX2 + 0.227 ZX4 + 0.115 ZX1 
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ตาราง 53 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มอีำนาจ 

 ในการพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียนด้านการจัดทำ  

              ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศกึษารวม (Y15) R2 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E. β t Sig 

ด้านความยดึมั่น

ผูกพัน (X2) 

0.665 0.443 0.441 0.278 0.066 0.276 4.223** .000 

ด้านการไว้วาง 

ใจกัน (X4) 

701 0.491 0.488 0.182 0.071 0.181 2.555* .011 

ด้านการ

ตั้งเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์

ร่วมกัน (X1) 

0.714 0.510 0.506 0.194 0.063 0.181 3.086** .002 

ด้านความเป็น

อิสระตอ่ความ

รับผดิชอบในงาน

(X3) 

0.721 0.520 0.514 0.178 0.068 0.167 2.613** .009 

a = 0.700  S.E.est = 0.34111 

       * มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

       ** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตาราง 53 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 4 ด้าน พบว่ามีจำนวน    

4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ได้ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ คอืด้านความยึดมั่นผูกพัน (X2) ด้านการไว้วางใจกัน (X4) 

ด้านการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน (X1) และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จำนวน 1 ด้าน คอืด้านความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงาน (X3) 

 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ได้แก่ ด้านความยึดมั่นผูกพัน (X2) โดยมี

ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.276 รองลงมา ด้านการไว้วางใจกัน 



162 

(X4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.181 ด้านการตั้งเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ร่วมกัน (X1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.181 และ

ด้านความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงาน (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการ

พยากรณ์ เท่ากับ 0.167 ซึ่งตัวแปรทั้ง 4 ด้านนี ้สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลงาน

วิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3  

ได้รอ้ยละ 51.40 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ 0.34111 

 สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

  Y’ = 0.700 + 0.278 X2 + 0.182 X4 + 0.194 X1 + 0.178 X3 

 และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

  Z’ = 0.276 ZX2 + 0.181 ZX4 + 0.181 ZX1 + 0.167 ZX3 

ตาราง 54  ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มอีำนาจ        

 ในการพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน ด้านการคัดเลือกหนังสอื 

 แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศกึษา (Y16) R2 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E. β t Sig 

ด้านการไว้วาง 

ใจกัน (X4) 

0.559 0.312 0.310 0.393 0.075 0.336 5.254** .000 

ด้านความยดึมั่น

ผูกพัน (X2) 

0.581 0.337 0.333 0.267 0.075 0.249 3.566** .000 

a = 1.515  S.E.est = 0.42491 

       ** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตาราง 54 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 4 ด้าน พบว่ามีจำนวน 2 

ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ได้ โดยทั้ง 2 ด้าน มีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 ได้แก่ ด้านการไว้วางใจกัน (X4) และด้านความยึดมั่นผูกพัน (X2)  

 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ด้านการไว้วางใจกัน (X4) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.366 และรองลงมา คือ ด้านความยึดมั่น
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ผูกพัน (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.249 ตัวแปรทั้ง 2 

ด้านนี ้สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรยีน สังกัดสํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ได้รอ้ยละ 33.30 และมีความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ 0.42491 

 สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

  Y’ = 1.1521 + 0.393 X4 + 0.267 X2 

 และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

  Z’ = 0.366 ZX4 + 0.249 ZX2  

ตาราง 55  ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มอีำนาจ      

 ในการพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน ด้านการพัฒนาและใช้สื่อ

 เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา (Y17) R2 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E. β t Sig 

ด้านการไว้วาง 

ใจกัน (X4) 

0.643 0.413 0.412 0.382 0.604 0.374 5.948** .000 

ด้านความยดึมั่น

ผูกพัน (X2) 

0.679 0.462 0.458 0.355 0.064 0.347 5.530** .000 

a = 1.138  S.E.est = 0.36491 

       ** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตาราง 55 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 4 ด้าน พบว่ามี
จำนวน 2 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ได้ โดยทั้ง 2 ด้าน มีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านการไว้วางใจกัน (X4) และดา้นความยึดมั่นผูกพัน (X2)  
 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ด้านการไว้วางใจกัน (X4) โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.374 และรองลงมา คือ ด้านความยึดมั่น
ผูกพัน (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.347 ตัวแปรทั้ง 2 ด้านนี้ 
สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรยีน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่
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การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ได้รอ้ยละ 45.80 และมีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ 0.36491 
 สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 
  Y’ = 1.138 + 0.382 X4 + 0.355 X2 
 และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 
  Z’ = 0.374 ZX4 + 0.347 ZX2  

  ตอนที่ 3 แนวทางพัฒนาการบรหิารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 

   ผลการศกึษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลงาน

วิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3  

พบว่าทั้ง 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนได้ 

ได้แก่ ด้านการตัง้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน ด้านความยึดมั่นผูกพัน ด้านความเป็น

อิสระต่อความรับผดิชอบในงาน และด้านการไว้วางใจกัน 

   ผูว้ิจัยนำเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแนวทางพัฒนาการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ดังตาราง 56 

ตาราง 56 ทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มอีำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลประสิทธิผลงาน

 วิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา ประถมศกึษาอุดรธานี 

 เขต 3 

ตัวแปรพยากรณ์ 
ตัวแปรเกณฑป์ระสิทธิผลงานวิชาการ

ของโรงเรียน 

ด้านการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน √ 

ด้านความยึดมั่นผูกพัน √ 

ด้านความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงาน √ 

ด้านการไว้วางใจกัน √ 
 

 √ หมายถึง มอีำนาจพยากรณ์   × หมายถึง ไม่มีอำนาจพยากรณ์ 
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 จากตาราง 56 พบว่า ทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมจำนวน 4 ด้าน คือ ได้แก่ 

ด้านการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน ด้านความยึดมั่นผูกพัน ด้านความเป็นอิสระ

ต่อความรับผดิชอบในงาน และด้านการไว้วางใจกัน สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนได้ 

 แนวทางการพัฒนาพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลงาน

วิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3     

ในด้านที่ตอ้งนำไปหาแนวทางในการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อน ซึ่งผูว้ิจัยนำปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วม ทั้ง 4 ด้าน จัดทำแบบสัมภาษณ์ 

เพื่อไปหาแนวทางในการพัฒนาโดยการสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ จำนวน 10 ท่าน จากนั้นจงึ

นำมาวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์เชงิเนื้อหา (Content Analysis) นำเสนอเป็นแนวทางการ

พัฒนา ดังนี้ 

  1. แนวทางการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านการตัง้เป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ร่วมกันที่ส่งผลต่อประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน 

   สรุปแนวทางการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านการตัง้เป้าหมาย

และวัตถุประสงค์ร่วมกัน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน ดังนี้ 

    1.1 ผูบ้ริหารและครูผูส้อนควรตั้งเป้าหมายที่ไม่ยากและท้าทาย

จนเกินไปเพื่อให้คนในทีมไม่เกิดความกังวล ทำให้บรรลุผลสำเร็จไปทีละเป้าหมาย  

    1.2 ผูบ้ริหารและครูผูส้อนควรสร้างความสามัคคีให้เกิดขึน้ในทีม 

     1.3 ควรสร้างเป้าหมายที่ชัดเจน แล้วตอ้งสื่อสารให้คนในทีมรับรู้ 

รวมทั้งมกีารวางแผนและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละคนเพื่อให้งานบรรลุตาม

เป้าหมาย 

     1.4 ผูบ้ริหารและครูผูส้อนควรยอมรับความแตกต่าง เปิดใจรับความ

คิดเห็นใหม ่ๆ 

     1.5 ผูบ้ริหารและครูผูส้อนควรถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์

ส่วนตน 

     1.6 ผูบ้ริหารและครูผูส้อนควรสร้างความรูส้ึกร่วมกันและมีทัศนคติ

ในทิศทางเดียวกัน 

    1.7 ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสให้ครูมสี่วนร่วมในการกำหนดระยะเวลา

ในการตดิตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานใหชั้ดเจน  
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    1.8 ผูบ้ริหารและครูผูส้อนควรร่วมกันร่วมกันตรวจสอบและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

    1.9 ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสให้ครูมสี่วนร่วมในการกำหนดการเริ่มต้น

วางวัตถุประสงค์ สำหรับการปฏิบัติงานครั้งต่อไป 

    1.10 ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสใหค้รูมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์

ของโรงเรียน 

    ดังคำสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ 

     “...เราต้องมองภาพรวม และเป้าหมายที่ตอ้งการให้เกิดขึน้ โดยสิ่ง

ที่เกิดขึน้นั้นต้องมาจากการที่ผู้บริหารและครูผูส้อนได้ร่วมกันตั้งเป้า ไม่คิดคนเดียว ดูทุก

อย่างแบบหลายมิตแิละที่สำคัญ เป้าหมายนั้นตอ้งเหมาะสมกับบริบทขององค์กร...” 

(ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์ 10 มกราคม 2564) 

     “...ก่อนการทำอะไรนั้น ต้องมกีารจัดประชุมหารอืกับทุกฝ่าย เพื่อ

กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน ขอความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการกำหนดเป้าหมาย 

และวัตถุประสงค์การปฏิบัติงานด้านวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน...” 

(ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์ 10 มกราคม 2564) 

     “...ปัจจัยการบริหารเป็นองค์ประองค์ที่สำคัญในการพัฒนาเป็น 

ตัวขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศกึษา การมสี่วนร่วมของทุกคนเป็นแนวทางในการพัฒนา

งานวิชาการให้มปีระสิทธิผล การทำงานร่วมกันของทุกคนในองค์กรจงึตอ้งให้ความสำคัญ

ทุกคนร่วมรับรู้ ร่วมกันพัฒนา ร่วมกันตั้งเป้าหมาย ร่วมกันพัฒนา ร่วมกันแก้ปัญหาทุก

ขั้นตอนของการดำเนินงานวิชาการทุกคนต้องมีส่วนร่วม...” 

(ศรนีวล ศรีหริ่ง, สัมภาษณ์ 11 มกราคม 2564) 

     “...การขับเคลื่อนงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายนั้น ตอ้งเกิดจาก

การระดมความคิดจากบุคลากร ประสานความร่วมมอืจากทุกฝ่าย มีการตั้งเป้าหมาย และ

จุดประสงค์ที่ช้ันเจน บุคลากรในองค์กรณ์ได้มสี่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจในการทำงาน

อย่างเป็นระบบ...” 

(ณัฐวุฒิ ไชยมหา, สัมภาษณ์ 11 มกราคม 2564) 
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     “...การตั้งเป้าหมายและจุดประสงค์ที่ดนีั้น ย่อมเกิดจากผูท้ี่มี

ความสามารถหลายท่านได้ร่วมกันคิด งานที่ออกมาจะเกิดประสิทธิผลได้ดีย่อมเกิดจาก

การร่วมมอืร่วมแรงจากหลายฝ่าย ดังนั้นผลงานจะสวยงาม ย่อมเกิดจากการร่วมคิด 

ร่วมกันตั้งเป้าหมาย...” 

(รณฤทธิ์ นาผล, สัมภาษณ์ 11 มกราคม 2564) 

     “...เป้าหมายในการทำงานที่ดี จำเป็นต้องมาจากหลายคนได้

ร่วมกันตั้งร่วมกันคิด มองภาพความสำเร็จและผลกระทบร่วมกันอย่างรอบด้าน เพื่อสรา้ง

ผลงานด้านวิชาการให้มปีระสิทธิภาพ และเกิดประสทิธิผล...” 

(ชวลิต นามโยธา, สัมภาษณ์ 12 มกราคม 2564) 

     “...งานที่ยากที่สุดคืองานที่ทำคนเดียว จุดประสงค์ที่ตัง้ยากที่สุด

คือจุดประสงค์ที่ไม่มใีครเกลา ดังนั้น การตัง้เป้าหมายนั้น ใครก็ตั้งได้ แต่ถ้าจะตั้งใหม้ี

คุณภาพ และมีการมองรายละเอียดอย่างรอบด้าน ตอ้งเกิดจากการร่วมระดมความคิด

จากหลายฝ่าย ผลของงานนั้นจะออกมาดีโดยผ่านกระบวนการที่หลายฝ่ายได้ช่วยกันคิด...” 

(วรรษพร แสงโยจารย์, สัมภาษณ์ 11 มกราคม 2564) 

     “...การขับเคลื่อนงานวิชาการนัน้ สิ่งที่แรกที่ตอ้งคิดคือการ

ตั้งเป้าหมาย และสิ่งที่จะทำให้งานออกมาดีตอ้งเกิดจากการระดมความคิดจากหลายคน

ช่วยกันคิด หนึ่งคนไม่สามารถคิดเป้าหมายได้ใหญ่พอใหง้านวิชาการออกมาเกิดผลสัมฤทธิ

ได้ ดังนัน้จึงจำเป็นต้องทีม มีการร่วมกันคิดจากหลากหลายคน...” 

(จณิณ์ธิตา มีคุณ, สัมภาษณ์ 11 มกราคม 2564) 

     “...งานวิชาการเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในระบบการบริหารการศกึษา 

ผูบ้ริหารและครูผู้สอนจงึจำเป็นต้องประสานความร่วมมอื ผ่านกระบวนการคิดจากผู้ที่มี

ความสามารถ แล้วนำความคิดจากหลายคนมาประสานเป็นเป้าหมาย และจัดตั้ง

วัตถุประสงค์ร่วมกันให้งานนั้นออกมาอย่างมปีระสิทธิภาพ...” 

(อภชิาติ จันทร์สรวย, สัมภาษณ์ 10 มกราคม 2564) 
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     “...ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัติงานมกีารร่วมกันตั้งเป้าหมาย โดย

ปราศจากความขัดแย้ง แนะทางออกร่วมกัน เพื่อสรา้งองค์กรที่มคีุณภาพ และที่สำคัญโดย

ผูบ้ริหารจะต้องยึดหลักธรรมาภบิาล...” 

(กิตปกรณ์ พึ่มกุล, สัมภาษณ์ 11 มกราคม 2564) 

  2. แนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านความยึดมั่น

ผูกพันที่ส่งผลต่อประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน 

   สรุปแนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านความยึด

มั่นผูกพันที่ส่งผลต่อประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียนดังนี้ 

    2.1 ผูบ้ริหารควรสร้างองค์กรใหม้ีความเป็นกันเองเสมอืนคนใน

ครอบครัว 

       2.2 ผูบ้ริหารและครูควรมีความรู้สกึเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

       2.3 ผูบ้ริหารและครูควรยอมอุทิศกำลังกายและกำลังใจ เพื่อปฏิบัติ

ภารกิจขององค์การอย่างเต็มที่  

          2.4 ผูบ้ริหารและครูควรทํางานด้วยความตัง้ใจ เต็มใจ และคํานึงถึง

องค์กร 

       2.5 ผูบ้ริหารควรร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับคณะครู 

       2.6 ผูบ้ริหารและครูไม่ควรมีความคิดในการโยกย้ายเปลี่ยนงาน หรอื 

ลาออก จากโรงเรยีน 

    2.7 ผูบ้ริหารควรให้ครูมมีีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงาน

กับผูบ้ริหาร 

    ดังคำสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ 

     “...เรามองสิ่งที่เกิดขึ้นกับองค์กรรวม ถ้าองค์กรนั้นมคีวามผูกพัน 

มีความรักใคร่กลมเลียว บุคลากรในองค์กรนัน้ก็จะมุ่งมั่นทุ่มเท สรา้งสรรค์ผลงานได้อย่าง

ยิ่งใหญ่และมีคุณภาพ...” 

(ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์ 10 มกราคม 2564) 

     “...กระตุ้นใหบุ้คลากรทุกคนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการรัก

และสามัคคี มีความเป็นเอกภาพ ยึดมั่นผูกพันซึ่งกันและกัน โดยมีผู้บริหารคอยการสร้าง

ขวัญและกำลังใจให้แก่ครูและบุคลากร...” 

(ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์ 10 มกราคม 2564) 
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     “...แนวคิดทำองค์กรที่เราทำงานใหเ้หมอืนบ้าน ทุกคนต้อง 

มีเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน มีความรักและผูกพันจะส่งผลต่อการพัฒนางาน...” 

(ศรนีวล ศรีหริ่ง, สัมภาษณ์ 11 มกราคม 2564) 

     “...สิ่งที่จะทำให้เนือ้งานนั้นออกมายิ่งใหญ่และมีคุณภาพได้นัน้ 

ต้องเกิดจากความทุ่มเทแรงกายและแรงใจของบุคลากรในองค์กร ดังนั้น การทำงานจะ

เสร็จแล้วมีคุณภาพ จะทำคนเดียวมิได้ ตอ้งอาศัยความสารถของคนทุกคนร่วมกันสร้าง 

ดังนัน้ถ้าบุคลากรมีความยึดมั่นผูกพันกัน งานก็จะออกมาดี...” 

(ณัฐวุฒิ ไชยมหา, สัมภาษณ์ 11 มกราคม 2564) 

     “...องค์กรจะมียึดมั่น และมีความผูกพันกันได้นั้น ย่อมเกิดจาก

การที่ทุกคนได้ผ่านรอ้นผ่านหนาวร่วมกันมา อุปสรรค์นับว่าเป็นตัวแปรที่ทำให้องค์กรได้

ร่วมกันแก้ เมื่อทำสำเร็จ เราจะมองย้อนว่า สิ่งที่เกิดขึ้นและผ่านมาได้นัน้ เกิดจากความ

ร่วมมอืร่วมใจ...” 

(รณฤทธิ์ นาผล, สัมภาษณ์ 11 มกราคม 2564) 

     “...ความยึดมั่นผูกนั้นไม่ใช่สิ่งที่ทำกันง่าย ๆ กว่าที่จะมีความรู้สกึ

แบบนีบุ้คลากรต้องเกิดการทำงาน หรอืมีอุปสรรค์ร่วมกันมาก่อน เพราะฉนั้น การสร้าง

ความผูกพันให้เกิดขึ้นในองค์กร เมื่อสร้างได้แลว้ ผลที่ตามมาย่อมหอมหวาน...” 

(ชวลิต นามโยธา, สัมภาษณ์ 12 มกราคม 2564) 

     “...ผูบ้ริหารนับว่าเป็นตัวแปรที่สำคัญยิ่งในการสร้างบรรยากาศ 

ในการทำงาน การที่บุคลากรจะรักใคร่กลมเกลียวกันได้นั้น ผูบ้ริหารต้องมีแผน            

กลยุทธ์ในการสร้างทีมเสริมสร้างกำลังใจ มอบหมายงานให้ทุกคนในองค์กรได้ร่วมกันคิด

ร่วมกันสร้างสรรค์...” 

(วรรษพร แสงโยจารย์, สัมภาษณ์ 11 มกราคม 2564) 

     “...ต่อให้เป็นองค์กรใหญ่หรือองค์กรที่เล็ก ถ้าหากทุกคนเมิน

มองขา้มซึ่งกันและกัน องค์กรนั้นก็ไปไม่ถึงเป้าหมาย เพราะฉนั้น การที่องค์กรมีความยึด

มั่นผูกพันกัน จะทำให้องค์กรเป็นเอกภาพสามารถสร้างงานได้อย่างยิ่งใหญ่...” 

(จณิณ์ธิตา มีคุณ, สัมภาษณ์ 11 มกราคม 2564) 

 



170 

     “...เราจะมองเนือ้งานและความสำเร็จผ่านภาพรวมขององค์กร   

ถ้าองค์กรนัน้มีความเป็นเอกภาพ รักใคร่ผูกพันกันดุจญาตมติร ทุกคนก็จะทุ่มเททำให้งาน

นั้นใหอ้อกมามีคุณภาพสมบูรณ์แบบ...” 

(อภชิาติ จันทร์สรวย, สัมภาษณ์ 10 มกราคม 2564) 

     “...การบริหารงานในด้านของผู้บริหารและผูป้ฏิบัติถ้ามีความยึด

มั่นผูกพันกัน ให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติได้มีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจในด้านต่าง ๆ งานที่ออกมาย่อมเกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผล...” 

(กิตปกรณ์ พึ่มกุล, สัมภาษณ์ 11 มกราคม 2564) 

  3. แนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านความเป็นอิสระ
ต่อความรับผดิชอบในงาน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน 

   สรุปแนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านความเป็น
อิสระต่อความรับผดิชอบในงาน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียนดังนี้ 
    3.1 ครูผูส้อนสามารถเลือกขั้นตอนและวิธีการที่ใช้ในการทำงาน 
ตลอดจนการตัดสินใจ เกี่ยวกับการทำงานของตนเอง 
    3.2 ครูผูส้อนสามารถกำหนดตารางปฏิบัติงาน ลำดับของการทำงาน 
เวลา เริ่มต้นและเวลาสิน้สุดของกิจกรรมการทำงาน 
    3.38 ครูผู้สอนกำหนดช่วงเวลาหยุดพักงานและควบคุม อัตรา
ความเร็วของการปฏิบัติงานในด้านการบริหารได้อย่างอิสระ 
      3.4 ครูผูส้อนมีอสิระในการปฏิบัติงานโดยไม่ถูกควบคุม 
      3.5 ครูผูส้อน มีอิสระในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเอง 
      3.6 ครูผูส้อนมีอสิระในการกำหนดวิธีการทำงาน 
      3.7 ครูผูส้อนสามารถตัดสินใจในงานที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างอสิระ 
ภายในขอบเขตการตัดสินใจที่ได้รับหรอืที่มอียู่ โดยไม่พึ่งพาบุคคลอื่นหรอือยู่ภายใต้อำนาจ 
การควบคุมของบุคคลอื่น 
    ดังคำสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ 
     “...ไม่ต้องการใหม้ีการจำกัดหรอืปิดกั้นความคิด หรอืมีการ
ควบคุมให้นอ้ยที่สุด จะทำให้บุคลากรมคีวามคิดอย่างอิสระ ทำงานตามความคิด และ
ความสารมารถอย่างสร้างสรรค์...” 

(ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์ 10 มกราคม 2564) 
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     “...ในการทำงานนั้น ผูบ้ริหารตอ้งเปิดโอกาสให้ผูใ้ต้บังคับบัญชา

ได้กำหนด หรอืแจ้งเจตจำนงเกี่ยวกับงานที่จะต้องปฏิบัติ โดยใหค้ำนงึถึงความสามารถเป็น

หลัก แลว้ใหด้ำเนินงานตามที่แจง้อย่างอสิระภายใต้เป้าหมายและความมุ่งหวัง...” 

(ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์ 10 มกราคม 2564) 

     “...การมอบหมายงานให้ทุกคนต้องดูที่ความสามารถของบุคคล

เป็นหลักการกำกับและการนิเทศมีความสำคัญผู้บริหารต้องตดิตามงานแบบกัลยาณมติร

อย่าทำให้บุคลากรรู้สึกอึดอัด ผูบ้ริหารตอ้งรูน้โยบายที่จะดำเนินการ ร่วมดำเนินการร่วม

วางแผนให้อิสระในการทำงานของสมาชิกในองค์กร อย่าให้เขาต้องรูส้ึกโดดเดี่ยวต้องให้

ความสำคัญกับทุกงาน...” 

(ศรนีวล ศรีหริ่ง, สัมภาษณ์ 11 มกราคม 2564) 

     “...สิ่งที่ก่อใหเ้กิดความหลากหลายของงานนั้น เกิดจากการเปิด

โอกาสใหบุ้คลากรได้สรรค์สร้างผลงาน โดยไม่ปิดกั้นซึ่งใหทุ้กคนได้มีอสิระในการตัดสินใจ

และแก้ปัญหา ผูบ้ริหารคอยสนับสนุนจากสิ่งที่ขาด เติมสิ่งที่เหลอืลงไปให้งานนั้นมีความ

สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น...” 

(ณัฐวุฒิ ไชยมหา, สัมภาษณ์ 11 มกราคม 2564) 

     “...อิสระในการปฏิบัติงานโดยไม่ถูกควบคุมจะส่งผลดีต่อจติใจ

ของผู้ทำงาน ถ้าหากปิดกั้นความคิด ไร้ซึ่งอิสระในการตัดสินใจจะส่งผลใหอ้งค์กรไม่มี

ความหลากหลาย และผูท้ำงานก็เกิดความกดดัน...” 

(รณฤทธิ์ นาผล, สัมภาษณ์ 11 มกราคม 2564) 

     “...ความหลากหลายของงาน เกิดจากการให้อิสระในการสรรค์

สร้างจากหลายความคิด เช่นเดียวกันกับปัญหาที่เกิดขึน้ หนึ่งปัญหาอาจมีหลายทางออก 

เพราะฉนั้นการมอบอิสระในการคิดและตัดสินใจจะส่งผลใหป้ัญหาไร้รับการแก้อย่างรัดกุม...” 

(ชวลิต นามโยธา, สัมภาษณ์ 12 มกราคม 2564) 

     “...องค์กรที่มอบอิสระให้ผู้ทำงานได้คิดและตัดสินใจเอง จะทำให้

ผลงานนั้นมีความหลากหลาย สร้างสรรค์ และมีความเป็นเอกลักษณ์ ส่งผลใหก้ารทำงาน

ไร้ซึ่งความกดดัน ทำให้บุคลากรมคีวามสุขในการทำงาน...” 

(วรรษพร แสงโยจารย์, สัมภาษณ์ 11 มกราคม 2564) 
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     “...ความสามารถของมนุษย์มีความแตกต่างกัน ดังน้ันเราไม่ควร

ปิดกั้นความสามารถ ควรให้อสิระในการคิดและอิสระในการทำงาน เพื่อใหเ้กิดผลงานที่

สร้างสรรค์และส่งผลดตี่อองค์กรในภาพรวม...” 

(จณิณ์ธิตา มีคุณ, สัมภาษณ์ 11 มกราคม 2564) 

     “...งานที่สร้างสรรค์เกิดจากงานที่ไร้ขีดจำกัด งานที่ไร้ขีดจำกัด

เกิดจากอิสระในการคิด ดังนั้นการที่ทุกคนได้แสดงความสามารถของตนเองผ่านความเป็น

อิสระจะลดความกดดันในการทำงานขององค์กร์...” 

(อภชิาติ จันทร์สรวย, สัมภาษณ์ 10 มกราคม 2564) 

     “...ส่งเสริมให้กำลังใจ และต่อยอดในการบริหารแบบมีส่วนร่วมให้

อิสระในด้านความคิดที่สร้างสรรค์ของผูป้ฏิบัติงาน มีการเสริมแรงบวกในระหว่างการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งก่อใหเกิดประสิทธิผลต่อความก้าวหน้าของงานวิชาการของโรงเรียน...” 

(กิตปกรณ์ พึ่มกุล, สัมภาษณ์ 11 มกราคม 2564) 

  4. แนวทางการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านการไว้วางใจกันที่

ส่งผลต่อประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน 

   สรุปแนวทางการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านการไว้วางใจกัน 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียนดังนี้ 

    4.1 ผูบ้ริหารควรสร้างความรู้สกึเต็มใจและทำให้ครูผูส้อนอยากที่จะ

ทำในสิ่งที่ดีและมีคุณค่าให้กับผูท้ี่ให้ความไว้วางใจ 

    4.2 ครูควรได้รับการมอบหมายงานสำคัญจากผูบ้ริหารอยู่เสมอ 

       4.3 ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสให้ครูได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  

       4.4 ผูบ้ริหารควรมีความเชื่อถือไว้วางใจครูผู้สอนในการปกป้อง

ผลประโยชน์และไม่เอารัดเอาเปรียบกันในองค์กร 

       4.5 ผูบ้ริหารควรยอมรับฟังข้อเสนอแนะจากครูผู้สอน 

       4.6 ผูบ้ริหารและครูควรมคีวามสม่ำเสมอในการปฏิบัติตนอย่าง

ซื่อสัตย์และตรงไปตรงมา 

       4.7 ครูควรได้รับโอกาสจากผูบ้ริหารให้รายงานความก้าวหน้า 

ของงาน อย่างต่อเนื่องจนงานเสร็จสิน้ 

 



173 

       4.8 ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสให้ครูเปิดเผยข้อมูลในการพัฒนา 

การศกึษาอย่างตรงไปตรงมา 

    4.9 ผูบ้ริหารและครูควรร่วมกันแก้ไขปัญหาตลอดจนความรู้สกึถึง

ความเป็นอิสระในการทำงาน 

    ดังคำสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ 

     “...มีความเชื่อมั่นในตัวบุคลากร เชื่อมั่นในศักยภาพ ดังคำที่ว่า 

เชื่อมอื เชื่อถอื เชื่อใจ เมื่อมีความเช่ือมั่นจะทำให้องค์กรดำเนนิไปอย่างราบรื่น...” 

(ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์ 10 มกราคม 2564) 

     “...ให้อิสระในการทำงาน และสรา้งแรงจูงใจให้แก่ผูป้ฏิบัติงานได้

ทำงานอย่างมีอสิระ โดยให้ความเช่ือใจแก่กันและกัน มีการนเิทศตดิตาม และให้กำลังใจใน

การปฏิบัติงาน...” 

(ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์ 10 มกราคม 2564) 

     “...การให้ความไว้วางใจเหมือนกับการให้อำนาจในการตัดสินใจ 

จากนั้นจะค่อย ๆ ใหเ้รียนรู้งานกับเพื่อนร่วมงานในการทำงานซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายแต่ต้อง

อาศัยความเชื่อใจและเรียนรู้ที่จะพัฒนาของบุคลากรทุกคนหากมอบความไว้วางใจการ

ทำงานทุกอย่างก็ราบรื่น...” 

(ศรนีวล ศรีหริ่ง, สัมภาษณ์ 11 มกราคม 2564) 

     “...การไว้วางใจกันในการปฏิบัติงาน ถือเป็นการให้เกียรตซิึ่งกัน

และกัน เมื่อทุกคนไว้วางใจกัน จะก่อใหเ้กิดการร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน...” 

(ณัฐวุฒิ ไชยมหา, สัมภาษณ์ 11 มกราคม 2564) 

     “...การกระทำสิ่งใด ถ้าหากไม่ปล่อยวาง หรอืไม่เชื่อใจใหบุ้คลากร

ได้ทำงานอย่างอสิระตามความสามารถ ก็เปรียบเสมอืนไม่ใหเ้กียรตบิุคลากร ดังน้ัน 

ผูบ้ริหารควรเชื่อในศักภาพของแต่ละบุคคล...” 

(รณฤทธิ์ นาผล, สัมภาษณ์ 11 มกราคม 2564) 
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     “...การไว้วางใจไม่ใช่จะสร้างกันง่าย ๆ แต่ทั้งนี้ก็เกิดจากการที่

บุคลากรได้เคยแสดงฝีไม้ลายมือให้เห็นเป็นที่ประจักร เมื่อได้รับความไว้วางใจจากหลาย

ฝ่าย จะส่งผลใหบุ้คลากรกล้าที่จะสร้างวามสร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นระยะ...” 

(ชวลิต นามโยธา, สัมภาษณ์ 12 มกราคม 2564) 

     “...ผูบ้ริหารต้องเชื่อม่ันในศักยภาพของบุคลากร เชื่อใจวางใจให้

บุคลากรทำงานได้อย่างเต็มศักภาพ สร้างสรรค์ผลงานโดยไร้ความกดดันจากความ

คาดหวัง มุ่งผลงานที่มีคุณภาพ...” 

(วรรษพร แสงโยจารย์, สัมภาษณ์ 11 มกราคม 2564) 

     “...การไว้ใจไม่ใช่สิ่งที่จะให้ใครก็ได้ แต่หากไม่ลองให้ เราจะไม่รู้

เลยว่าบุคคลนั้น ๆ จะมีความเชื่อใจได้อย่างไร ดังน้ันสิ่งสำคัญเราควรทำให้คนรอบข้าง

ไว้วางใจด้วยจิตใจที่สุจริต และจะไว้วางใจกลับมา ทุกอย่างเริ่มที่ตัวเรา...” 

(จณิณ์ธิตา มีคุณ, สัมภาษณ์ 11 มกราคม 2564) 

     “...การที่บุคลากรได้รับมอบหมายงาน ถือเป็นการไว้วางใจจาก

ผูบ้ริหาร ดังนั้น เมื่อผูบ้ริหารเชื่อในศักยภาพ จะส่งผลใหบุ้คลากรกล้าที่จะลงมือปฏิบัติงาน

อย่างเต็มที่เต็มกำลัง และเต็มความสามารถ...” 

(อภชิาติ จันทร์สรวย, สัมภาษณ์ 10 มกราคม 2564) 

     “...การไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างผูบ้ริหารกับผูป้ฏิบัติงานเป็น

สิ่งที่สำคัญมาก งานด้านต่าง ๆ ในโรงเรยีนมีการแบ่งงานออกเป็นฝ่าย โดยมอบหมายใหม้ี

การบริหารจัดการผ่านการไว้วางใจในศักภาพ ให้ตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ เอง โดยไม่เข้า

ไปแทรกแซงในทุกการตัดสินใจ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่กดดัน และสร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน

อย่างตรงไปตรงมา...” 

(กิตปกรณ์ พึ่มกุล, สัมภาษณ์ 11 มกราคม 2564) 

     ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในบทที่ 4 จะนำเสนอเป็นบทสรุปและ

อภปิรายผลในบทที่ 5 ต่อไป 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยครั้งนีเ้ป็นการศกึษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

งานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 

ผูว้ิจัยได้ดำเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัย อภปิรายผลการวิจัย และนำเสนอข้อเสนอแนะ 

ดังนี้ 

  1. ความมุ่งหมายของการวจิัย 

  2. สมมตฐิานของการวิจัย 

  3. วิธีดำเนนิการวิจัย 

  4. สรุปผลการวิจัย 

  5. อภปิรายผลการวิจัย 

  6. ข้อเสนอแนะ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัยไว้ดังนี้ 

  1. เพือ่ศกึษาระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน

และครูผูส้อน  

  2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน  

  3. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน

และครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและ

ขนาดโรงเรยีน  
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  4. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธผิลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน

และครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

และขนาดโรงเรยีน  

  5. เพื่อศกึษาความสัมพันธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมและประสิทธิผล

งานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน  

  6. เพื่อศึกษาอํานาจพยากรณ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

อุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน  

  7. เพื่อศกึษาแนวทางพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลงานวิชาการผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

อุดรธานี เขต 3  

สมมตฐิานของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ตั้งสมมตฐิานการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก   

  2. ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน อยู่ใน

ระดับมาก 

  3. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและ

ขนาดโรงเรยีนที่แตกต่างกัน แตกต่างกัน  

  4. ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนก
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ตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดโรงเรียนที่

แตกต่างกัน แตกต่างกัน  

  5. การบริหารแบบมีส่วนร่วมและประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน มีความสัมพันธ์กันทางบวก   

  6. การบริหารแบบมีส่วนร่วมอย่างน้อย 1 ด้านมอีำนาจพยากรณ์

ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

อุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน  

วธิีดำเนินการวจิัย 

 การวิจัยครั้งนีไ้ด้ดำเนินการ ดังนี้ 

  1. ประชากร 

   ประชากรการวิจัย (Research Population) ที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ 

ผูบ้ริหารและครูผู้สอน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา เขต 3  

ปีการศกึษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 2,120 คน จำแนกผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 203 คน และ

ครูผูส้อน จำนวน 1,917 คน คิดเป็นรายสถานศกึษา จำนวน 203 โรงเรียน 

  2. กลุ่มตัวอย่าง 

   กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ในปีการศกึษา 2563 จำนวน 

344 คน จำแนกเป็นผู้บริหารโรงเรียน จํานวน 103 คน และครูผูส้อน จํานวน 241 คน 

กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน 

(Krejcie & Morgan) ใชว้ิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างการได้มาของกลุ่มตัวอย่างใช้วธิีการสุ่มแบบ

หลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) โดยขั้นตอนการสุ่มมี ดังนี ้  

    2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 53 โรงเรียน การสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่

เป็นผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ผูว้ิจัยเจาะจงผูอ้ำนวยการโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน 

สุ่มครูผูส้อน โรงเรียนละ 2 คน โดยใช้การสุ่มแบบง่ายโดยการจับสลากแบบใส่คืน ได้กลุ่ม

ตัวอย่างโรงเรยีนละ 3 คน รวมกลุ่มตัวอย่างในโรงเรยีนขนาดเล็ก 159 คน 
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    2.2 โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 45 โรงเรียน การสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่

เป็นผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ผูว้ิจัยเจาะจงผูอ้ำนวยการโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน 

และสุ่มครูผูส้อน โรงเรียนละ 2 คน โดยใช้การสุ่มแบบง่ายโดยการจับสลากแบบใส่คืนได้

กลุ่มตัวอย่างโรงเรียนละ 3 คน รวมกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนขนาดกลาง 135 คน 

    2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 5 โรงเรียน การสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่

เป็นผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ผูว้ิจัยเจาะจงเลือกผูอ้ำนวยการโรงเรียน โรงเรียนละ 1 

คน และครูผู้สอน โรงเรยีนละ 9 คน โดยทั้งใช้การสุ่มแบบง่ายโดยการจับสลากแบบใส่คืน 

ได้กลุ่มตัวอย่างโรงเรียนละ 10 คน รวมกลุ่มตัวอย่างในโรงเรยีนขนาดใหญ่พิเศษ 50 คน 

  3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

   เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaires) จำนวน 1 ฉบับ โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

    ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของ

ผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรยีนที่

ปฏิบัติงาน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีลักษณะเป็นแนวตรวจสอบรายการ 

(Check List)  

    ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 มลีักษณะแบบสอบถามเป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จากมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

    ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลงานวิชการของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ซึ่งมีทั้งหมด 17 ด้าน  

มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จากมากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย และ

น้อยที่สุด 

   สำหรับแบบสอบถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีลักษณะเป็น

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามวิธีของ  

เรนซิสไลเคอร์ท (Rensis Likert Method) 

   ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืโดยการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

ความถูกต้อง ความเหมาะสมของภาษา โดยผูเ้ชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ได้ค่า IOC ตั้งแต่ 

0.8 – 1 และนำไปทดลองใช้ (Try out) กับผูบ้ริหารและครูผูส้อนในสถานศึกษา สำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรานี เขต 3 ที่ไม่ได้เป็นโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 
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50 คน วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ได้ค่าความมั่นของแบบสอบถาม 

เกี่ยวกับปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมเท่ากับ 0.985 และค่าอำนาจจำแนกของ 

แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนรายข้ออยู่ระหว่าง 0.925 – 0.970

และได้ค่าความมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน เท่ากับ 

0.995 และค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนรายข้ออยู่ระหว่าง 0.921 - 0.979 

  4. การจัดกระทำข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 

   การจัดกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการ

ตามลำดับดังนี้ 

    4.1 นำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้อง 

และความสมบูรณ์ ในการตอบแบบสอบถาม แล้วคัดเลือกเอาเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์ 

    4.2 นำแบบสอบถามที่คัดเลือกเอาไว้ไปตรวจคะแนนเป็นรายข้อตาม

เกณฑ์ที่กำหนด 

    4.3 นำคะแนนที่ได้จากข้อ 2 ไปวิเคราะห์หาค่าสถิตติ่าง ๆ โดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ทั้งนี้ได้วิเคราะห์ตามสมมตฐิานการวิจัย 

    4.4 การวิเคราะห์สถิติเชิงอ้างองิ เพื่อวเิคราะห์หาความสัมพันธ์ของ

ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โดยใช้วธิีการหาค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) 

และสร้างสมการถดถอยเพื่อพยากรณ์ โดยใช้สถิตกิารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละ

ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression analysis) 

  5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

   เพื่อให้การวเิคราะห์ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จงึได้วิเคราะห์

ข้อมูลตามลำดับขั้นตอนโดยใช้ค่าสถิตดิังนี้ 

    5.1 สถิตพิืน้ฐาน 

     5.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage)  

     5.1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) 

     5.1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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    5.2 สถิตทิี่ใชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 

     5.2.1 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถาม โดยใช้วธิีหาค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item total Correlation) ของ

เพียร์สัน (Pearson)  

     5.2.2 ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยการหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’ s Alpha 

coefficient) 

    5.3 สถิตทิี่ใชท้ดสอบสมมติฐาน 

     5.3.1 สมมติฐานข้อที่ 1 และ 2 ทั้งในภาพรวมและรายด้านใช้ 

ค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

     5.3.2 สมมตฐิานข้อ 3 และ 4 ในส่วนของการทดสอบสมมตฐิาน

เกี่ยวกับการเปรียบเทียบโดยใช้สถานภาพการดำรงตำแหน่งคอื ผู้บริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน ใช้สถิตทิดสอบที (t - test) ชนิด Independent Samples 

     5.3.3 สมมติฐานข้อ 3 และ 4 ในส่วนของการทดสอบสมมตฐิาน

เกี่ยวกับการเปรียบเทียบโดยใช้ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานใช้

สถิตทิดสอบเอฟ (F - test) แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วธิีของ

เชฟเฟ่ (Scheffe - Method) หรอื LSD วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามความ

เหมาะสม 

     5.3.4 สมมตฐิานข้อ 5 ใช้วธิีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) 

     5.3.5 สมมติฐานข้อ 6 ใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  

แต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression analysis) 
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สรุปผลการวิจัย 

 สรุปผลการวิจัย เรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ

การบริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 

สรุปผลได้ ดังนี้ 

  1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ คือ ด้านความยึดมั่นผูกพัน ด้านการ

ตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน และด้านการไว้วางใจกัน ตามลำดับ 

  2. ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อน 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจาก

มากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี ้คอื การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การนิเทศการศกึษา 

และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา ตามลำดับ 

  3. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน จำแนกตามขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า 

   3.1 การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .01 จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการตัง้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน และ

ด้านความยึดมั่นผูกพัน 

   3.2 การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .05 จำนวน 1 ด้าน ได้แก่ การไว้วางใจกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า 

ผูบ้ริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่มีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารและครูผูส้อน 

ในโรงเรยีนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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   3.3 การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพบว่า ไม่แตกต่างกัน และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายคู่ พบว่าโดยรวมผูบ้ริหารและครูผูส้อนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

10 - 20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่าผู้ที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

  4. ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อนจำแนก

ตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

พบว่า  

   4.1 ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อนจำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่งพบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ การพัฒนา กระบวนการเรียนรู้เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน การวัดผล ประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน การ

วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ในสถานศกึษา การพัฒนาและใชส้ื่อ เทคโนโลยีเพื่อการศกึษาและแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาหรอืการดำเนินการ

เกี่ยวกับการให้ความเห็น การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น การวางแผนงานด้านวิชาการ 

การนเิทศการศกึษาและการแนะแนว โดยผูบ้ริหารโรงเรียนมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับ

ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียนมากกว่าครูผู้สอน 

   4.2 ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อนจำแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน 

โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

ต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการเรยีนการ

สอนในสถานศกึษา การวิจัยเพื่อพัฒนา คุณภาพการศึกษาในสถานศกึษา การแนะแนว 

การพัฒนาระบบประกัน คุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษาและเมื่อพิจารณาเป็นราย

คู่พบว่าประสทิธิผลงานวิชาการของโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
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ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อนจำแนก

ตามขนาดของโรงเรียนเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา 

ของผู้เรยีนผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรยีนขนาดใหญ่ มคีวามคิดเห็นมากกว่าผู้บริหาร

และครูผูส้อนในโรงเรยีนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา ผูบ้ริหารและครูผู้สอนใน

โรงเรียนขนาดใหญ่มีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรยีนขนาดเล็กและ

โรงเรียนขนาดกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การแนะแนวของผู้บริหารและ

ครูผูส้อนในโรงเรยีนขนาดใหญ่มีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารและครูผู้สอนในโรงเรียน

ขนาดเล็กและขนาดกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานของผูเ้รียนผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรยีนขนาด

ใหญ่/ใหญ่พิเศษ มีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารและครูผู้สอนในโรงเรยีนขนาดเล็กและ

โรงเรียนขนาดกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   4.3 ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อนจำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่าโดยรวมและรายด้านไม่ 

แตกต่างกัน 

   5. ทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน โดยรวม (Xt ) กับ

ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน (Yt ) โดยรวมพบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ใน

ระดับค่อนข้างสูง อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

.762 ส่วนปัจจัยทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม ทั้ง 4 ด้าน และประสิทธิผลงานวิชาการของ

โรงเรียน ทั้ง 17 ด้าน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   6. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ที่นำมาวเิคราะห์จำนวน 4 ด้าน พบว่ามีจำนวน  

4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ได้ โดยทั้ง 4 ด้าน มนีัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านความยึดมั่นผูกพัน (X2) ดา้นการตัง้เป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ร่วมกัน (X1) ด้านการไว้วางใจกัน (X4) และด้านความเป็นอิสระต่อความ

รับผิดชอบในงาน (X3) 
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    ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ดา้นความยึดมั่นผูกพัน (X2) 

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.288 รองลงมา คอื ดา้นการตัง้ 

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน (X1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ 

เท่ากับ 0.267 ด้านการไว้วางใจกัน (X4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ 

เท่ากับ 0.232 และด้านความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงาน (X3) เท่ากับ 0.155 ซึ่ง

ตัวแปรทั้ง 4 ด้านนี ้สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ได้ร้อยละ 70.80 และมี

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ 0.21606 

 สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

  Y’ = 0.878 + 0.237 X2 + 0.235 X1 + 0.191 X4 + 0.135 X3 

 และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

  Z’ = 0.288 ZX2 + 0.267 ZX1 + 0.232 ZX4 + 0.155 ZX3 

   7. แนวทางพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลงาน

วิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3  

มีจำนวน 4 ด้าน พบว่าทั้ง 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรยีนได้ ได้แก่ ด้านการตัง้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน ด้านความยึดมั่น

ผูกพัน ด้านความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงาน และด้านการไว้วางใจกัน สรุปจาก 

คำสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ดังนี้ 

     7.1 ด้านการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน 

      7.1.1 ผูบ้ริหารและครูผู้สอนควรตั้งเป้าหมายที่ไม่ยากและ 

ท้าทายจนเกินไปเพื่อให้คนในทีมไม่เกิดความกังวล ทำให้บรรลุผลสำเร็จไปทีละเป้าหมาย  

      7.1.2 ผูบ้ริหารและครูผูส้อนควรสร้างความสามัคคีให้เกิดขึน้ 

ในทีม 

      7.1.3 ควรสร้างเป้าหมายที่ชัดเจน แล้วตอ้งสื่อสารใหค้นในทีม

รับรู้ รวมทั้งมกีารวางแผนและกำหนดหน้าที่รับผดิชอบของแต่ละคนเพื่อใหง้านบรรลุตาม

เป้าหมาย 

       7.1.4 ผูบ้ริหารและครูผูส้อนควรยอมรับความแตกต่าง เปิดใจ

รับความคิดเห็นใหม่ ๆ 
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       7.1.5 ผูบ้ริหารและครูผูส้อนควรถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า

ประโยชน์ส่วนตน 

       7.1.6 ผูบ้ริหารและครูผูส้อนควรสร้างความรูส้ึกร่วมกันและมี

ทัศนคตใินทิศทางเดียวกัน 

       7.1.7 ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสใหค้รูมีส่วนร่วมในการกำหนด

ระยะเวลาในการตดิตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานให้ชัดเจน  

      7.1.8 ผูบ้ริหารและครูผูส้อนควรร่วมกันร่วมกันตรวจสอบและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

             7.1.9 ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสใหค้รูมีส่วนร่วมในการ

กำหนดการเริ่มต้นวางวัตถุประสงค์ สำหรับการปฏิบัติงานครั้งต่อไป 

       7.1.10 ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสใหค้รูมีส่วนร่วมในการจัดทำ

แผนกลยุทธ์ของโรงเรยีน 

     7.2 ด้านความยึดมั่นผูกพัน 

      7.2.1 ผูบ้ริหารควรสร้างองค์กรให้มคีวามเป็นกันเองเสมอืนคน

ในครอบครัว 

         7.2.2 ผูบ้ริหารและครูควรมีความรูส้ึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

         7.2.3 ผูบ้ริหารและครูควรยอมอุทิศกำลังกาย และกำลังใจ 

เพื่อปฏิบัติภารกิจขององค์การอย่างเต็มที่  

            7.2.4 ผูบ้ริหารและครูควรทํางานด้วยความตั้งใจ เต็มใจ และ

คํานงึถึงองค์กร 

      7.2.5 ผูบ้ริหารควรร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับคณะครู 

          7.2.6 ผูบ้ริหารและครูไม่ควรมคีวามคิดในการโยกย้ายเปลี่ยน

งาน หรอื ลาออกจากโรงเรียน 

      7.2.7 ผูบ้ริหารควรให้ครูมีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการ

ดำเนนิงานกับผูบ้ริหาร 

     7.3 ด้านความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงาน 

      7.31 ครูผูส้อนสามารถเลือกขั้นตอนและวิธีการที่ใช้ในการ

ทำงาน ตลอดจนการตัดสินใจ เกี่ยวกับการทำงานของตนเอง 
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        7.3.2 ครูผู้สอนสามารถกำหนดตารางปฏิบัติงาน ลำดับของ

การทำงาน เวลา เริ่มต้นและเวลาสิน้สุดของกิจกรรมการทำงาน 

        7.3.3 ครูผูส้อนกำหนดช่วงเวลาหยุดพักงานและควบคุม อัตรา

ความเร็วของการปฏิบัติงานในด้านการบริหารได้อย่างอิสระ 

        7.3.4 ครูผู้สอนมอีิสระในการปฏิบัติงานโดยไม่ถูกควบคุม 

       7.3.5 ครูผูส้อน มอีิสระในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับงานของ

ตนเอง 

        7.3.6 ครูผูส้อนมีอสิระในการกำหนดวิธีการทำงาน 

       7.3.7 ครูผู้สอนสามารถตัดสินใจในงานที่ได้รับมอบหมายได้

อย่างอสิระ ภายในขอบเขตการตัดสินใจที่ได้รับหรอืที่มีอยู่ โดยไม่พึ่งพาบุคคลอื่นหรอือยู่

ภายใต้อำนาจการควบคุมของบุคคลอื่น 

     7.4 ด้านการไว้วางใจกัน 

      7.4.1 ผูบ้ริหารโรงเรียนควรสร้างความรูส้ึกเต็มใจและทำให้

ครูผูส้อนอยากที่จะทำในสิ่งที่ดแีละมีคุณค่าให้กับผูท้ี่ให้ความไว้วางใจ 

         7.4.2 ครูควรได้รับการมอบหมายงานสำคัญจากผู้บริหารอยู่ 

เสมอ 

         7.4.3 ผูบ้ริหารโรงเรียนควรเปิดโอกาสใหค้รูได้มสี่วนร่วมใน

การตัดสินใจ  

        7.4.4 ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีความเชื่อถือไว้วางใจครูผู้สอนใน

การปกป้องผลประโยชน์และไม่เอารัดเอาเปรียบกันในองค์กร 

         7.4.5 ผูบ้ริหารโรงเรียนควรยอมรับฟังข้อเสนอแนะจาก

ครูผูส้อน 

         7.4.6 ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูควรมีความสม่ำเสมอในการ

ปฏิบัติตนอย่างซื่อสัตย์และตรงไปตรงมา 

      7.4.7 ครูควรได้รับโอกาสจากผู้บริหารให้รายงานความ 

ก้าวหน้าของงานอย่างต่อเนื่องจนงานเสร็จสิน้ 

      7.4.8 ผูบ้ริหารโรงเรียนควรเปิดโอกาสใหค้รูเปิดเผยข้อมูล 

ในการพัฒนาการศกึษาอย่างตรงไปตรงมา 
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         7.4.9 ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูควรร่วมกันแก้ไขปัญหา

ตลอดจนความรูส้ึกถึงความเป็นอิสระในการทำงาน 

อภิปรายผล 

 การวิจัย เรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลงานวิชาการ

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ผู้วจิัย

อภปิรายผลตามผลการวิจัย ดังนี้ 

  1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน

พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ คือ ดา้นความ

ยึดมั่นผูกพัน ด้านการตัง้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน และด้านการไว้วางใจกันที่เป็น

เช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

อุดรธานี เขต 3 มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้นความยึดมั่น

ผูกพันเนื่องจากการที่บุคลากรในโรงเรียนมีโอกาสได้มสี่วนร่วมในการตัดสินใจกับผู้บริหาร 

มีความรูส้ึกเป็นอันหน่งึอันเดียวกันกับองค์การ มีเจตคติที่ดีต่อองค์การโดยยอมรับค่านิยม

เป้าหมายร่วมกัน บุคลากรจึงอุทิศพลังกายพลังใจเพื่อผลักดันให้ประสิทธิผลของงาน

วิชาการประสบความสำเร็จ สอดคล้องกับผลการวิจัยของกาญจนา เจือบุญ (2557, 

บทคัดย่อ) ได้ศกึษาการมสี่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของบุคลากรในสถานศกึษาสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 3 พบว่า 1) การมีส่วนร่วม

การบริหารงานวิชาการของบุคลากรในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 3 ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน โดยภาพรวมมีส่วนร่วมอยู่ใน

ระดับมาก ผลการวิจัยของ โศภิดา คล้ายหนองสรวง (2558, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัย

เรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 3 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

สถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยรวมและ

รายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ กมลชนก ศรวีรรณา (2561, บทคัดย่อ) ได้ทำ

การวิจัยเรื่องงานบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมในโรงเรยีน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า ผลการวิจัยพบว่า การ 

บริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรยีน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
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  2. ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อน 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้ เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  

อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี ้คอื การพัฒนาหลักสูตรของ

สถานศกึษา การนเิทศการศกึษา และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศกึษา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษานั้น

สามารถเพิ่มระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาไปในทิศทางบวกได้ ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดจาก

การทีไ่ด้ให้สถานศกึษาพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษาขึน้ใช้เอง ก็คือสามารถทราบและ

สนองความตอ้งการ ความถนัดและความสามารถของผูเ้รียนได้อย่างแท้จรงิ ทั้งนีเ้พราะ

โดยข้อเท็จจริง สภาพโรงเรียนและธรรมชาติของผู้เรียนในแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่าง

และความหลากหลายค่อนข้างสูง เนื้อหาสาระและรายวิชาต่าง ๆ ที่กำหนดจากส่วนกลาง

ไม่สามารถสนองความตอ้งการเฉพาะดังกล่าวของโรงเรียนได้ การส่งเสริมให้โรงเรียน

กำหนดรายละเอียดของหรือหลักสูตรแกนกลางหลักสูตรในบางรายวิชาเพิ่มเติมให้

สอดคลอ้งกับท้องถิ่นและความต้องการของผู้เรยีน จึงเป็นทางออกที่จะแก้ปัญหาความ

จำกัดของความหลากหลายของหลักสูตรได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาคภูมิ ทองลาด 

(2561, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่องปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา พบว่า 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และ

ผลการวิจัยของ สุรีย์พร ฟากฟืน้ (2561, บทคัดย่อ) ไดท้ำการวิจัยเรื่องภาวะผูน้ำของ

ผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาราชบุรี เขต 1 พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการใน

สถานศกึษาในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

  3. การบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนก

ตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่

ต่างกัน พบว่า  

   3.1 การบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อน จำแนก

ตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้ สำหรับรายด้านพบว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ดา้นการตัง้เป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ร่วมกัน และด้านความยึดมั่นผูกพัน ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า การตั้งเป้าหมาย

และวัตถุประสงค์ร่วมกัน เป็นกระบวนการทีท่ำให้การทำงานที่มบีุคลากรที่เกี่ยวข้องในงาน

นั้น ๆ ได้ระดมความคิด มีการร่วมกันตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ได้ร่วมกำหนดขอบเขต

ของงานที่จะทำให้ โดยสร้างข้อตกลงร่วมกันในองค์กรใหก้ารทำงานเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน การมสี่วนร่วมในการตัง้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน ของทุกคนจงึเป็น

แนวทางในการพัฒนางานวิชาการให้มปีระสิทธิผล การทำงานร่วมกันของทุกคนในองค์กร

จงึตอ้งให้ความสำคัญทุกคนร่วมรับรู้ร่วมกันพัฒนา ร่วมกันตั้งเป้าหมาย ร่วมกันพัฒนา

ร่วมกันแก้ปัญหาทุกขั้นตอนของการดำเนินงานวิชาการ ทุกคนต้องมีส่วนร่วมสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ เทวพร ขำเมธา (2558, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่องการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมของโรงเรียนในกลุ่มสระยายโสม สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สุพรรณบุรี เขต 2 พบว่า ผู้ที่มสีถานภาพการดำรงตำแหน่งแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ

การบริหารแบบมีส่วนร่วมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิจัย

ของ ทับทิม แสงอนิทร์ (2559, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่าผูต้อบแบบสอบถามที่ตำแหน่งการ

ทำงานต่างกัน มคีวามคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 

จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันและผลการวิจัยของ กมลชนก 

ศรวีรรณา (2561, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่องงานบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการ

ทำงานเป็นทีมในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 

   3.2 การบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อน จำแนก

ตามขนาดโรงเรยีน โดยรวมพบว่าแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไป

ตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .05 จำนวน 1 ด้าน ได้แก่ การไว้วางใจกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายคู่พบว่า 

ผูบ้ริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษมีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหาร
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และครูผูส้อนในโรงเรยีนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรยีนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ  

มีการทำงานหลายด้านร่วมกันจึงมีการไว้วางใจกันเพื่อสร้างองค์กรใหม้ีภูมิคุม้กัน การให้

ความไว้วางใจเหมอืนกับการให้อำนาจในการตัดสินใจ จากนั้นจะค่อย ๆ ใหเ้รียนรู้งานกับ

เพื่อนร่วมงานในการทำงานซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายแต่ต้องอาศัยความเชื่อใจและเรียนรู้ที่จะ

พัฒนาของบุคลากรทุกคนหากมอบความไว้วางใจการทำงานทุกอย่างก็ราบรื่นสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ สุขตา แดงสุวรรณ์ (2558, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่องการศกึษาการ 

มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศกึษาของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด

ระยอง จันทบุรี และตราด พบว่า การมสี่วนร่วมในการบริหารสถานศกึษาของ

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จำแนกตาม

ขนาดของสถานศกึษา เมื่อพิจารณาโดยรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลชนก ศรีวรรณา (2561, บทคัดย่อ) ได้ทำ

การวิจัยเรื่องงานบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมในโรงเรยีน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การบริหาร

แบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนก

ตามขนาดโรงเรยีน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01    

   3.3 การบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนก

ตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพบว่า ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ 

และเมื่อพิจารณาเป็นรายคู่พบว่า ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยรวม ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10 - 20 ปี 

มีความคิดเห็นมากกว่าผูท้ี่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็น

กระบวนการที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มสี่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายและการตัดสินใจใน

เรื่องที่สําคัญต่อการบริหารหน่วยงาน โดยมีลักษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมทำ ร่วมคิด  

ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมควบคุมและตรวจสอบในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมี 

อิสระ โดยกระทำด้วยความเต็มใจ เพื่อให้งานนั้นดำเนินไปอย่างมีประสทิธิภาพจงึทำให้

ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกัน ดังคำสัมภาษณ์ของ 
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นักวิชาการ ผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน ประกอบด้วย ไชยา ภาวะบุตร (สัมภาษณ์, 10 

มกราคม 2564) ได้เสนอว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมนั้นเป็นการมองภาพรวมและ

เป้าหมายที่ตอ้งการใหเ้กิดขึ้น ซึ่งผลจากการกระทำทำหรอืผลงานนั้นต้องมาจากการที่

ผูบ้ริหารและครูผู้สอนได้ร่วมคิด และร่วมกันตั้งเป้าหมาย โดยไม่คิดคนเดียว ดูทุกอย่างให้

รอบคอบและรอบด้านและที่สำคัญ เป้าหมายนั้นต้องเหมาะสมกับบริบทขององค์กร 

ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอนจงึมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมไม่

แตกต่างกัน ศรีนวล ศรีหริ่ง (สัมภาษณ์, 11 มกราคม 2564) ได้เสนอว่า ปัจจัยการบริหาร

แบบมีส่วนร่วม เป็นปัจจัยการบริหารที่สำคัญในการพัฒนา ซึ่งสิ่งนี้เป็นตัวขับเคลื่อนการ

พัฒนาสถานศกึษา การที่ได้ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการหาแนวทางในการพัฒนางานวิชาการ

ให้มปีระสิทธิผล การทำงานร่วมกันของทุกคนในองค์กรจงึตอ้งให้ความสำคัญทุกคนร่วม

รับรู้ ร่วมกันพัฒนา ร่วมกันตั้งเป้าหมาย ร่วมกันพัฒนา ร่วมกันแก้ปัญหาทุกขั้นตอนของ

การดำเนินงานวิชาการทุกคนต้องมีส่วนร่วม ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อนจึงมคีวาม

คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน และชวลิต นามโยธา (สัมภาษณ์, 

12 มกราคม 2564) ได้เสนอว่าเป้าหมายในการทำงานที่ด ีจำเป็นต้องมาจากหลายคนได้

ร่วมกันตั้งร่วมกันคิด มองภาพความสำเร็จและผลกระทบร่วมกันอย่างรอบด้าน เพื่อสรา้ง

ผลงานด้านวิชาการให้มปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   4. ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรยีน และประสบการณ์ใน

การปฏิบัติงานที่ต่างกัน 

    4.1 ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อนจำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผลและ 

ดำเนนิการเทียบโอนผลการเรียนการวิจัยเพื่อพัฒนา คุณภาพการศกึษาในสถานศึกษา  

การวิจัยเพื่อพัฒนา คุณภาพการศกึษา ในสถานศกึษา การพัฒนาและใช้สื่อ เทคโนโลยี

เพื่อการศกึษาและแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 จำนวน 4 ด้าน ได้แก่  

การพัฒนาหรอืการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
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การวางแผนงานด้านวิชาการ การนเิทศการศกึษา และการแนะแนว โดยผูบ้ริหารโรงเรียน

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียนมากกว่าครูผูส้อน ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะว่าผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอนเป็นบุคคลที่มบีทบาทสำคัญในการพัฒนาด้าน

ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยมีผู้บริหารโรงเรยีนเป็นผูน้ำในการขับเคลื่อน

และกำหนดทิศทางในการการจัดการศกึษา ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผูเ้รียน ดังคำสัมภาษณ์ของนักวิชาการ ผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน ประกอบด้วย ชวลิต นามโยธา (สัมภาษณ์, 12 มกราคม 2564) ได้เสนอว่า 

ผูบ้ริหารนั้นถอืได้เลยว่าเป็นฟันเฟืองตัวหลักในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในโรงเรยีน 

ส่วนครูผูส้อนเป็นผูด้ำเนินการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

ในส่วนเรื่องของนโยบายและหลักการต่าง ๆ จึงเป็นหน้าที่หลักของผูบ้ริหาร ส่วนเรื่องของ

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะของผูเ้รียนคนที่ใกล้ชิดกว่าก็ย่อมเป็นครูผูส้อน 

ดังนัน้แล้วความคิดเห็นในส่วนนีจ้งึแตกต่างกัน ศรีนวล ศรหีริ่ง (สัมภาษณ์ 11 มกราคม 

2564) ได้เสนอว่า การจัดการศกึษานั้น เป็นหน้าที่ทีส่ำคัญของโรงเรียน ผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวข้อง

มากที่สุดคือผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนโดยเป็นบุคลากรทางการศกึษาทีป่ฏิบัติหนา้ที่

ในโรงเรยีน และบทบาทอันสำคญัคงเป็นบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนที่ต้องกำหนดทิศทาง

ในการจัดการศกึษา กำหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาให้เกิดประสิทธิผลใน

ส่วนของครูผูส้อนนั้นมีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอน และอบรมสั่งสอนผู้เรียนให้

เกิดผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศกึษาได้กำหนดไว้ และ  

จณิณ์ธิตา มีคุณ (สัมภาษณ์ 11 มกราคม 2564) ได้เสนอว่า ครูผูส้อนเป็นทำตามนโยบาย 

ของกระทรวงศกึษาธิการ ซึ่งรวมไปถึงนโยบายของสถานศกึษาในการจัดการศกึษาว่ามี

ความประสงค์ให้เป็นไปในทิศทางใด ครูทำหน้าที่สอนหนังสอืนักเรียนให้นักเรียนเกิดผล

สัมฤทธิ์ที่ดแีละมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบทุกข้อ ส่วนผูบ้ริหารเป็นผูท้ี่มอีำนาจในการ

ตัดสินใจ การกำหนดนโยบายในการจัดการศกึษา ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลงาน

วิชาการของโรงเรียน จึงอาจมีความแตกต่างกัน 

    4.2 ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อนจำแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า โดยรวมประสิทธิผลงานวิชาการของ

โรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมตฐิาน

ที่ตัง้ไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาในสถานศกึษา การแนะแนว การพัฒนาระบบประกัน คุณภาพภายในและ 

มาตรฐานการศกึษา และเมื่อพิจารณาเป็นรายคู่พบว่าด้านการจัดการเรยีนการสอนใน

สถานศกึษาของผู้เรยีน ผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรยีนขนาดใหญ่ มคีวามคิดเห็น

มากกว่าผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรยีนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลาง อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา 

ผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนขนาดใหญ่มีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารและครูผูส้อน

ในโรงเรยีนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การ

แนะแนวของผูบ้ริหารและครูผู้สอนในโรงเรยีนขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นมากกว่าผู้บริหาร

และครูผูส้อนในโรงเรยีนขนาดเล็กและขนาดกลาง อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

และด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานของผูเ้รียนผูบ้ริหารและ

ครูผูส้อนในโรงเรยีนขนาดใหญ่ มคีวามคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารและครูผู้สอนในโรงเรียน

ขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนในโรงเรยีนขนาดใหญ่ มีระบบการบริหารจัดการ

จากผู้บริหารโรงเรียนที่ด ีและมีสิ่งอำนวยความสะดวกและปัจจัยทางการบริหารที่พร้อม

สำหรับบริหารจัดการจัดการศกึษา ทั้งยังมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ใหก้ับผู้เรียน มีการ

จัดระบบการแนะแนวนักเรียนเพื่อสรา้งแรงจูงใจในการตัดสินใจเรียนของผูเ้รียน รวมถึง

ความพึงพอใจของครูจากผลตอบแทน หรอืกำลังใจที่ได้รับจากการบริหารโรงเรียนของ

ผูบ้ริหาร ซึ่งแตกต่างจากโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก ก็เพราะบริบทและ

สภาพของโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ค่อยเอือ้ต่อการจัดการศกึษา ด้วยความไม่พร้อมในด้าน

ต่าง ๆ ของปัจจัยทางการบริหารไม่ว่าจะเป็นงบประมาณหรอืทรัพยากรการเรียนการสอน 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาคภูมิ ทองลาด (2561, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัย เรื่อง

ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ

โดยรวม จำแนกตามขนาดของโรงเรียน แตกต่างกัน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 

0.01 

    4.3 ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อนจำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่าโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่าง 
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กัน ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะผู้บริหาร และครูผูส้อน มีส่วนร่วม

ในการบริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ซึง่ส่งผลใหป้ระสิทธิผลงานวิชาการของ

โรงเรียน ดำเนินกิจกรรมจนบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

วิมลสิริ มังธาน ี(2559, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัย เรื่อง ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหาร

โรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 พบว่าประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน 

จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน  

   5. ทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยรวม (Xt ) กับประสิทธิผลงาน

วิชาการของโรงเรียน (Yt ) โดยรวมพบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับค่อนข้างสูง 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ .762 ส่วนปัจจัยทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม ทั้ง 4 ด้าน และประสิทธิผลงาน

วิชาการของโรงเรียน ทั้ง 17 ด้าน มีความสัมพันธ์กันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความเข้าใจและมีความคิดเห็นว่า

ปัจจัยทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมและประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน นั้นมี

ความสัมพันธ์กันทางบวก เพราะปัจจัยทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นด้านการ

ตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน ด้านความยึดมั่นผูกพัน ด้านความเป็นอิสระต่อความ

รับผิดชอบในงาน และด้านการไว้วางใจกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลชนก ศรีวรรณา 

(2561, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการทำงานเป็น

ทีมในโรงเรียน สงักัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

ผลการวิจัย พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนกับการทำงานเป็นทีมในโรงเรยีน 

โดยรวมพบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 

.01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ โศภิดา คล้ายหนองสรวง (2558, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัย

เรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 3 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

สถานศกึษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 3 ในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของจริาภรณ์ เพชรทัต (2558, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัย

เรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารกับความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของ

สถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 พบว่า การ
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บริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารกับความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศกึษาสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มคีวามสัมพันธ์กันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   6. การบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 4 ด้าน พบว่ามีจำนวน 4 ด้าน  

ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ได้ โดยทั้ง 4 ด้าน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 ได้แก่ ด้านความยึดมั่นผูกพัน (X2) ด้านการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน (X1) 

ด้านการไว้วางใจกัน (X4) และดา้นความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน (X3) 

    ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ดา้นความยึดมั่นผูกพัน (X2) 

โดยมีค่าสมัประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.288 รองลงมา คอื ดา้นการ

ตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน (X1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ 

เท่ากับ 0.267 ด้านการไว้วางใจกัน (X4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ 

เท่ากับ 0.232 และด้านความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงาน (X3) เท่ากับ 0.155 ซึ่งตัว

แปรทั้ง 4 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ได้ร้อยละ 70.80 และมี

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ 0.21606 

   จากผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการจัด 

การศกึษาได้ มีทั้งหมด 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการไว้วางใจกัน ด้านความยึดมั่นผูกพัน    

ด้านความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงาน และด้านการไว้วางใจกัน ทั้งนีอ้าจเป็น

เพราะว่าโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3  

มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้นความยึดมั่นผูกพันเนื่องจาก 

การที่บุคลากรในโรงเรียนมีโอกาสได้มสี่วนร่วมในการตัดสินใจกับผูบ้ริหาร มีความรู้สกึเป็น

อันหนึง่อันเดียวกันกับองค์การ มีเจตคตทิี่ดตี่อองค์การโดยยอมรับค่านิยมเป้าหมายร่วมกัน 

บุคลากรจงึอุทิศพลังกายพลังใจเพื่อผลักดันให้ประสิทธิผลของงานวิชาการประสบ

ความสำเร็จ และที่สำคัญการพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษานั้นสามารถเพิ่มระดับ

ผลสัมฤทธิท์างการศกึษาไปในทิศทางบวกได้ ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดจากการที่ได้ให้

สถานศกึษาพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษาขึน้ใช้เอง ก็คือสามารถทราบและสนองความ

ต้องการความถนัด และความสามารถของผู้เรยีนได้อย่างแท้จริง ทั้งนีเ้พราะโดยข้อเท็จจริง 
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สภาพโรงเรยีนและธรรมชาติของผูเ้รียนในแต่ละท้องถิ่นมคีวามแตกต่างและความ

หลากหลายค่อนข้างสูง เนื้อหาสาระและรายวิชาต่าง ๆ ที่กำหนดจากส่วนกลางไม่สามารถ

สนองความตอ้งการเฉพาะดังกล่าวของโรงเรียนได้ การส่งเสริมให้โรงเรียนกำหนด

รายละเอียดของหรอืหลักสูตรแกนกลางหลักสูตรในบางรายวิชาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับ

ท้องถิ่นและความตอ้งการของผู้เรียน จงึเป็นทางออกที่จะแก้ปัญหาความจำกัดของความ

หลากหลายของหลักสูตรได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ โศภิดา คล้ายหนองสรวง (2558, 

บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ

สถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 3 พบว่า ปัจจัย

การบริหารทีส่ามารถพยากรณ์ได้ คือ การบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านการตัง้เป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ร่วมกัน ดา้นการไว้วางใจกัน ด้านความยึดมันผูกพัน สามารถพยากรณ์

ประสิทธิผลของสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  

เขต 3 ได้ โดยมีค่าอำนาจพยากรณ์เท่ากับ 58.10 เปอร์เซ็นต์ งานวิจัยของกมลชนก 

ศรวีรรณา (2561, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการ

ทำงานเป็นทีมในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

พบว่า ปัจจัยการบริหารที่สามารถพยากรณ์ได้ คือ ด้านการไว้วางใจกัน ด้านการมีส่วน

ร่วมในการประเมินผลและด้านความยึดมั่นผูกพันต่อกันในการพยากรณ์การทำงานเป็นทีม

ในโรงเรยีน พบว่านอกจากการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน ด้านการไว้วางใจกัน 

ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล และด้านความยึดมั่นผูกพันต่อกันที่สามารถพยากรณ์

การทำงานเป็นทีมในโรงเรยีนโดยรวมได้ ยังพบว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน 

ด้านการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงาน ดา้นความมีอสิระในการปฏิบัติงาน  

และด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลงาน

วิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ดังนี้ 

  1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช ้ 

   1.1 จากผลการวิจัยพบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มีอำนาจในการ

พยากรณ์ประสิทธิผลการจัดการศกึษาของสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

อุดรธานี เขต 3 มีจำนวน 4 ด้าน โดยตัวแปรที่มีอำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ด้านความยึด
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มั่นผูกพัน ซึ่งความยึดมั่นผูกพัน หมายถึง การที่บุคคลในองค์การมีโอกาสได้มสี่วนร่วมใน

การตัดสินใจกับผูบ้ริหาร มีความรู้สกึเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การมเีจตคติที่ดีต่อ

องค์การโดยยอมรับค่านิยมเป้าหมายขององค์การ มีความยินดีที่จะใช้สตปิัญญาของตน

เพื่ออุทิศพลังกายพลังใจ เพื่อผลักดันใหง้านของตนเองและองค์การประสบความสำเร็จ 

ดังนัน้ควรมีการส่งเสริมปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมด้านดังกล่าวใหอ้ยู่ในระดับมากถึง

มากที่สุด เพื่อส่งผลถึงประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน โดยการกระตุ้นให้บุคลากร 

ทุกคนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการรักและสามัคคี มีความเป็นเอกภาพ ยึดมั่นผูกพัน 

ซึ่งกันและกัน โดยมีผูบ้ริหารคอยสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครูและบุคลากร  

   1.2 จากผลการวิจัย พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

อุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน โดยรวมและรายด้าน

อยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ ด้านความยึดมั่น

ผูกพัน ด้านการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกันและดา้นการไว้วางใจกัน ตามลำดับ 

ในการบริหารงานควรมีการเสริมสรา้งความรู้ ความเข้าใจ และเสริมทักษะการพัฒนา

ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาประสิทธิผลงานวิชาการของ

โรงเรียนได้ 

  2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

   2.1 ควรนำการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลงานวิชาการ

ของโรงเรียน ไปทำการวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการ 

บริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขต 

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 และเขตอื่น ๆ ต่อไป 

   2.2 ควรศกึษาการบริหารแบบอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลงานวิชาการ

ของโรงเรียน หรอืประสิทธิผลด้านอื่น ๆ ของโรงเรียน 
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ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์และประธาน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมอืง  

จังหวัดสกลนคร 

 2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ครุศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  

 3. ดร.ศรีนวล ศรีหริ่ง ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองหอ้งหนองแหว้โนนศรี  

อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 

 4. นายณัฐวุฒิ ไชยมหา ผูอ้ำนวยการโรงเรียนคำสง่าประชาสรรค์ อำเภอบ้านดุง 

จังหวัดอุดรธานี สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรานี เขต 3 

 5. นายอภชิาติ จันทร์สรวย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนวังทอง  

อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรานี เขต 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



216 

ผู้เชี่ยวชาญท่ีเสนอแนะเพื่อหาวธิีการพัฒนาปัจจัยทางการบริหาร 

ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศกึษาของโรงเรียน  

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์และประธาน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมอืง  

จังหวัดสกลนคร 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ครุศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

 3. ดร.ศรีนวล ศรีหริ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้องหนองแหว้โนนศรี  

อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 

 4. นายณัฐวุฒิ ไชยมหา ผูอ้ำนวยการโรงเรียนคำสง่าประชาสรรค์ อำเภอบ้านดุง 

จังหวัดอุดรธานี สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรานี เขต 3 

 5. นายรณฤทธิ์ นาผล   ผูอ้ำนวยการโรงเรียนชุมชนนหองเม็ก อำเภอหนองหาน  

จังหวัดอุดรธานี สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรานี เขต 3 

 6. นายชวลิต นามโยธา ศกึษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษา เขต 3 

 7.  นางสาววรรษวรรณ แสงโยจารย์ ศกึษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา เขต 3 

 8. นางสาวจณิณ์ธิตา มคีุณ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองหานวิทยา 

อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 20 

 9. นายอภชิาติ จันทร์สรวย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนวังทอง  

อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรานี เขต 3 

 10. จ่าสิบโท กิตปกรณ์ พึ่มกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองลาด

หนองแปนคำผักกูด อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาอุดรานี เขต 3 
 



217 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



218 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



219 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



220 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



221 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



222 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



223 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



224 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



225 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



226 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



227 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



228 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



229 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



230 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



231 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



232 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



233 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



234 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



235 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



236 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



237 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง 

การบรหิารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรยีน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 
                   

คําชี้แจง 

 1. แบบสอบถามนี้ใช้สอบถามการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

งานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 

แบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้ 

  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพ และข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารแบบมีส่วน ในสังกัด

สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 

  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรยีน  

ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 

 2. ขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อ เพราะถ้าขาด  

ข้อใดข้อหนึ่งจะไม่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ 

 3. ขอ้มูลที่ท่านตอบในแบบสอบถามนี้จะไม่มีผลต่อตัวของท่านแต่ประการใด

เพราะผูว้ิจัยจะนำ ผลไปวิเคราะห์ในภาพรวม คำตอบของท่านจะมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง

ต่อการวิจัยและการพัฒาการศกึษาในสถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 

 4. เมื่อท่านตอบแบบสอบถามเสร็จแล้วขอความกรุณาส่งคนืตามที่อยู่ซองเปล่า

ติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงผูว้ิจัยเพื่อใหผู้ว้ิจัยนำข้อมูลของท่านมาวิเคราะห์ผลเพื่อเป็น

แนวทางในการพัฒนาการศึกษาต่อไป 

 ผูว้ิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดี

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

ไชยา  หานุภาพ 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ตอนที่ 1 

สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

คำช้ีแจง ให้ท่านทำเครื่องหมาย √ ลงใน ( ) ที่เห็นว่าตรงกับสภาพความเป็นจรงิของท่าน 

 1. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

  ( ) ผู้อำนวยการโรงเรียน 

  ( ) ครูผู้สอน 

 2. ขนาดของโรงเรียน 

  ( ) โรงเรียนขนาดเล็ก 

  ( ) โรงเรียนขนาดกลาง 

  ( ) โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 

 3. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

  ( ) น้อยกว่า 10 ปี 

  ( ) 10 - 20 ปี 

  ( ) มากกว่า 20 ปี 
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ตอนที่ 2  

การบรหิารแบบมีส่วนร่วมสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 
 

คำช้ีแจง โปรดอ่านแบบสอบถามในแต่ละข้ออย่างชัดเจน แล้วทำเครื่องหมาย √ ลงใน 

ช่องว่างทางขวามือช่องใดช่องหนึ่งที่ตรงกับความเป็นจริง / ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

เพียงข้อละ 1 เครื่องหมาย ตามเกณฑ์ดังนี้ 

 5 หมายถึง  มกีารบริหารแบบมีส่วนร่วม ระดับมากที่สุด 

 4 หมายถึง  มกีารบริหารแบบมีส่วนร่วม ระดับมาก 

 3 หมายถึง  มกีารบริหารแบบมีส่วนร่วม ระดับปานกลาง 

 2 หมายถึง  มกีารบริหารแบบมีส่วนร่วม ระดับน้อย 

 1 หมายถึง  มกีารบริหารแบบมีส่วนร่วม ระดับน้อยที่สุด 

 

ตัวอย่างแบบสอบถาม 

ข้อ การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

         1. ด้านการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน 

0 ผูบ้ริหารและครูมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ

กันในการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงาน 

√     

 

คำอธิบาย  

 จากตัวอย่างขอ้ 0 ผูต้อบทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องหมายเลข 5 แสดงว่าท่าน

มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านการตัง้เป้าหมายและวัตถุประสงค์

ร่วมกัน “ผูบ้ริหารและครูมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในการกำหนด

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงาน” อยู่ในระดับมากที่สุด 
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ข้อ การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

 1. การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน 

1 ผูบ้ริหารและครูมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน 

ในการกำหนดวัตถุประสงค์ของงานร่วมกัน 

     

2 ผูบ้ริหารและครูร่วมกันพิจารณาความเป็นไปได้ 

ของวัตถุประสงค์หรอืเป้าหมาย 

     

3 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน 

กลยุทธ์ของโรงเรยีน 

     

4 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูมีส่วนร่วมในการกำหนด

ระยะเวลาในการตดิตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 

ให้ชัดเจน  

     

5 ผูบ้ริหารและครูร่วมกันร่วมกันตรวจสอบและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

     

6 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูมีส่วนร่วมในการกำหนดการ

เริ่มตน้วางวัตถุประสงค์ สำหรับการปฏิบัติงานครั้งต่อไป 

     

 2. ความยึดมั่นผูกพัน 

7 ผูบ้ริหารมกีารสนับสนุนช่วยเหลือ และฝกึอบรมแก่

ครูผูส้อน 

     

8 ผูบ้ริหารและครูมีความรูส้ึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน      

9 ผูบ้ริหารและครูยอมอุทิศกำลังกายและกำลังใจ  

เพื่อปฏิบัติภารกิจขององค์การอย่างเต็มที่  

     

10 ผูบ้ริหารและครูทํางานด้วยความตัง้ใจ เต็มใจ  

และคํานึงถึงองค์กร 

     

11 ผูบ้ริหารร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับคณะครู      

12 ผูบ้ริหารและครูไม่มีความคิดในการโยกย้ายเปลี่ยนงาน 

หรอืลาออก จากโรงเรียน 

     

13 ครูมีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงานกับ

ผูบ้ริหาร 
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ข้อ การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

14 ผูบ้ริหารและครูยอมรับต่อเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 

ค่านยิมขององค์กร มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร  

     

 3. ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน 

15 สามารถเลือกขั้นตอนและวิธีการที่ใช้ในการทำงาน 

ตลอดจนการตัดสินใจ เกี่ยวกับการทำงานของตนเอง 

     

16 สามารถกำหนดตารางปฏิบัติงาน ลำดับของการทำงาน 

เวลา เริ่มต้นและเวลาสิน้สุดของกิจกรรมการทำงาน 

     

17 กำหนดช่วงเวลาหยุดพักงานและควบคุม อัตราความเร็ว

ของการปฏิบัติงานในด้านการบริหารได้อย่างอิสระ 

     

18 มีอสิระในการปฏิบัติงานโดยไม่ถูกควบคุม      

19 มีอสิระในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเอง      

20 มีอสิระในการกำหนดวิธีการทำงาน      

21 สามารถตัดสินใจในงานที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างอสิระ 

ภายในขอบเขตการตัดสินใจที่ได้รับหรอืที่มอียู่ โดยไม่

พึ่งพาบุคคลอื่นหรอือยู่ภายใต้อำนาจ การควบคุมของ

บุคคลอื่น 

     

 4. การไว้วางใจกัน 

22 มคีวามรูส้ึกเต็มใจและอยากที่จะทำในสิ่งที่ดีและมี

คุณค่าให้กับผูท้ี่ให้ความไว้วางใจ 

     

23 ครูได้รับการมอบหมายงานสำคัญจากผูบ้ริหาร 

อยู่เสมอ 

     

24 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ครูได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ       

25 ผูบ้ริหารมีความเชื่อถือไว้วางใจครูในการปกป้อง

ผลประโยชน์และไม่เอารัดเอาเปรียบกันในองค์กร 

     

26 ผูบ้ริหารยอมรับฟังข้อเสนอแนะจากครู      

27 ผูบ้ริหารและครูมีความสม่ำเสมอในการปฏิบัติตนอย่าง

ซื่อสัตย์และตรงไปตรงมา 
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ข้อ การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

28 ครูได้รับโอกาสจากผู้บริหารใหร้ายงานความก้าวหน้า 

ของงาน อย่างต่อเนื่องจนงานเสร็จสิน้ 

     

29 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ครูเปิดเผยข้อมูลในการพัฒนา 

การศกึษาอย่างตรงไปตรงมา 

     

30 ผูบ้ริหารและครูร่วมกันแก้ไขปัญหาตลอดจนความรูส้ึก

ถึงความเป็นอิสระในการทำงาน 

     

 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
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ตอนที่ 3  

ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน  

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 
 

คำช้ีแจง โปรดอ่านแบบสอบถามในแต่ละข้ออย่างชัดเจน แล้วทำเครื่องหมาย √ ลงใน 

ช่องว่างทางขวามือช่องใดช่องหนึ่งที่ตรงกับความเป็นจริง / ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

เพียงข้อละ 1 เครื่องหมาย ตามเกณฑ์ดังนี้ 

 5   หมายถึง   มีประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน ระดับมากที่สุด 

 4   หมายถึง   มีประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน ระดับมาก 

 3   หมายถึง   มปีระสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน ระดับปานกลาง 

 2   หมายถึง   มีประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน ระดับน้อย 

 1   หมายถึง   มีประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน ระดับน้อยที่สุด 
 

ตัวอย่างแบบสอบถาม 

ข้อ ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

         1. การพัฒนาหรอืการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนา 

สาระหลักสูตรท้องถิ่น 

0 มีการวิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรูท้้องถิ่นที่สำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาจัดทำไว้ 

√     

 

คำอธิบาย  

 จากตัวอย่างขอ้ 0 ผูต้อบทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องหมายเลข 5 แสดงว่าท่าน

มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน ด้านการพัฒนาหรอืการดำเนินการ

เกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น “มีการวิเคราะห์กรอบสาระการ

เรียนรู้ท้องถิ่นที่สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาจัดทำไว้” อยู่ในระดับมากที่สุด 
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ข้อ ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

 1. การพัฒนาหรอืการดำเนินการเกี่ยวกับ 

การให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 

1 วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่สำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาจัดทำไว้ 

     

2 วิเคราะห์หลักสูตรสถานศกึษาเพื่อกำหนดจุดเน้นหรือ

ประเด็นที่สถานศึกษาหรอืกลุ่มเครือข่ายของ

สถานศกึษาให้ความสำคัญ 

     

3 ศกึษาและวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศของสถานศกึษา

และชุมชนเพื่อนำมาเป็นข้อมูลจัดทำสาระการเรียนรู้

ท้องถิ่นของสถานศกึษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึน้ 

     

4 จัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศกึษาเพื่อนำไป

จัดทำรายวิชาพื้นฐานหรอืรายวิชา หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดประสบการณ์และจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนใหแ้ก่ผูเ้รียนประเมินผลและ

ปรับปรุง 

     

 2. การวางแผนงานด้านวิชาการ 

5 วางแผนงานด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาการ      

6 วางแผนงานด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้      

7 วางแผนงานด้านการวัดผลประเมินผล และการเทียบ

โอนผลการเรียน 

     

8 วางแผนงานด้านการประกันคุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศกึษา 

     

9 วางแผนงานด้านการพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยี 

เพื่อการศกึษา 

     

10 วางแผนงานด้านการส่งเสริมชุมชนให้มคีวามเข้มแข็ง

ทางวิชาการ 
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ข้อ ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

 3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

11 จัดทำแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

โดยความร่วมมอืของเครือข่ายสถานศกึษา 

     

12 จัดการเรยีนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกช่วงช้ัน 

ตามแนวปฏิรูปการเรียนรูโ้ดยเน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ  

     

13 บูรณาการการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  

เพื่อคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนพัฒนาคุณธรรมนำ

ความรูต้ามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     

14 ใช้สื่อการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้      

15 จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  

ให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ 

     

16 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 

     

17 ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียนและ

ช่วยเหลอืนักเรียนพิการด้อยโอกาสและมีความสามารถ

พิเศษ 

     

 4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

18 จัดทำหลักสูตรสถานศกึษาเป็นของตนเอง      

19 สถานศกึษาสามารถจัดทำหลักสูตรการจดักระบวนการ

เรียนรู้การสอนและอื่น ๆ ใหเ้หมาะสมกับความสามารถ

ของนักเรียน 

     

20 คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ

หลักสูตรสถานศกึษา 

     

21 มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร

สถานศกึษาและรายงานผลให้สำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษารับทราบ 
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ข้อ ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

 5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

22 จัดเนือ้หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ 

และความถนัดของผูเ้รียนโดยคำนึงถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล 

     

23 ฝกึทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญ

สถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน

และแก้ปัญหา 

     

24 จัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนได้เรียนรูจ้ากประสบการณ์จริงฝกึ 

การปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิด

การใฝ่รูอ้ย่างต่อเนื่อง 

     

25 จัดการเรยีนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูด้้าน

ต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝัง

คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ไว้ในทุกวิชา 

     

26 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูส้อนสามารถจัดบรรยากาศ

สภาพแวดล้อมสื่อการเรียน 

     

27 จัดการเรยีนรู้ให้เกิดขึน้ได้ทุกเวลาทุกสถานที ่      

 6. การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

28 กำหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศกึษา 

ตามหลักสูตรสถานศกึษาโดยใหส้อดคล้องกับนโยบาย

ระดับประเทศ 

     

29 จัดทำเอกสารหลักฐานการศกึษาให้เป็นไปตามระเบียบ

การวัดและประเมินผลของสถานศกึษา 

     

30 จัดให้มกีารประเมินผลการเรียนทุกช่วงช้ันและจัดให้มี

การซ่อมเสริมกรณีที่มีผู้เรยีนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

     

31 จัดให้มกีารพัฒนาเครื่องมอืในการวัดและประเมินผล      
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ข้อ ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

 7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

32 กำหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วน

หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการทำงาน 

ของนักเรียน ครูและผูเ้กี่ยวข้องกับการศกึษา 

     

33 พัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูป

การเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นสำคัญ 

     

34 พัฒนาคุณภาพการศกึษาด้วยกระบวนการวิจัย      

35 รวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรยีนรู้และ

พัฒนาคุณภาพการศกึษา 

     

 8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

36 จัดให้มแีหล่งเรียนรูอ้ย่างหลากหลายทั้งภายใน 

และภายนอกสถานศกึษา 

     

37 จัดระบบแหล่งการเรยีนรู้ภายในโรงเรียนใหเ้อือ้ต่อการ

จัดการเรยีนรู้ของผู้เรียน 

     

38 จัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น ให้เอื้อต่อการ

จัดการเรยีนรู้ของผู้เรียนของสถานศึกษาของตนเอง 

     

 9. การนิเทศการศึกษา 

39 สร้างความตระหนักให้แก่ครูและผูเ้กี่ยวข้องใหเ้ข้าใจ

กระบวนการนเิทศภายใน 

     

40 จัดการนเิทศภายในสถานศึกษาให้มคีุณภาพทั่วถึงและ

ต่อเนื่องเป็นระบบและกระบวนการ 

     

41 จัดระบบนิเทศภายในสถานศกึษาให้เชื่อมโยงกับระบบ

นิเทศการศกึษาของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

     

42 ทำงานร่วมกันที่ใชเ้หตุผลการนเิทศเป็นการพัฒนา 

ปรับปรุงวธิีการทำงานของแต่ละบุคคลใหม้ีคุณภาพ 
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ข้อ ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

 10. การแนะแนว 

43 กำหนดนโยบายการจัดการศกึษาที่มกีารแนะแนว 

เป็นองค์ประกอบสำคัญ 

     

44 จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนวและดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนของสถานศกึษาให้ชัดเจน 

     

45 สร้างความตระหนักใหค้รูทุกคนเห็นคุณค่าของการ 

แนะแนวและดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

     

46 ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรู้เพิ่มเตมิในเรื่อง

จติวิทยาและการแนะแนวและดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

     

47 คัดเลือกบุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถและ

บุคลิกภาพที่เหมาะสม ทำหน้าที่กำกับดูแล 

     

48 ดูแล กำกับ นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงาน 

แนะแนวและดูแลช่วยเหลอืนักเรียนอย่างมีระบบ 

     

49 ส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู 

ผูป้กครองและชุมชน 

     

50 ประสานงานด้านการแนะแนว ระหว่างสถานศกึษา 

องค์กรภาครัฐและเอกชน บ้าน ศาสนสถาน ชุมชน  

ในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว 

     

51 มีการเชื่อมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลอื

นักเรียน 

     

 11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

52 กำหนดมาตรฐานการศกึษาเพิ่มเติมของสถานศกึษา 

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาชาติ มาตรฐาน

การศกึษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษา และความตอ้งการของชุมชน 
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ข้อ ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

53 จัดระบบบริหารและสารสนเทศโดยจัดโครงสร้างการ

บริหารที่เอื้อต่อการพัฒนางานและการสร้างระบบ

ประกันคุณภาพภายใน 

     

54 จัดทำแผนพัฒนาสถานศกึษาที่มุ่งเน้นคุณภาพ

การศกึษา 

     

55 ดำเนนิการตามแผนพัฒนาสถานศกึษาในการดำเนิน

โครงการและกิจกรรมสถานศกึษา 

     

56 ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา โดย

ดำเนนิการอย่างจรงิจังต่อเนื่องดว้ยการสนับสนุนให้ครู 

ผูป้กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

     

57 ประเมินคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาตาม

มาตรฐานที่กำหนดเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 

     

58 จัดทำรายงานคุณภาพการศกึษาประจำปี (SAR)  

และสรุปรายงานประจำปี 

     

 12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

59 จัดกระบวนการเรียนรูร้่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 

องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน 

องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 

สถานประกอบการและสถาบันอื่น 

     

60 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ภายในชุมชน 

     

61 ส่งเสริมใหชุ้มชนมีการจัดการศกึษาอบรม มีการ

แสวงหาความรู้ขอ้มูล ข่าวสารและรู้จักเลือกสรร 

ภูมปิัญญาและวิทยาการต่าง ๆ 

     

62 พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา      
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ข้อ ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

         13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา 

และองค์กรอื่น 

63 ระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา ตลอดจนวิทยากร

ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     

64 เสริมสรา้งความสัมพันธ์ระหว่างสถานศกึษากับชุมชน 

ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 

     

65 ให้บริการด้านวิชาการที่สามารถเชื่อมโยงหรอื

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการในที่อื่น ๆ 

     

66 จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสรมิวัฒนธรรมการ

สร้างความสัมพันธ์อันดีกับศษิย์เก่า 

     

         14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 

หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

67 การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับ

สิทธิในการจัดการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

     

68 ร่วมกันกับต่างองค์กรในการจัดการศึกษาและใช้

ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน 

     

69 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน

บุคคลและสถาบันสังคมอื่น 

     

70 ช่วยเหลอืทางด้านวิชาการตามความเหมาะสมและ

จำเป็น 

     

71 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทั้งด้านคุณภาพ และ

ปริมาณเพื่อการเรียนรู้ตลอดชวีิตอย่างมปีระสิทธิภาพ 

     

          15. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 

ของสถานศึกษา 

72 ศกึษาและวิเคราะห์ระเบียบ และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับ

งานด้านวิชาการของสถานศกึษา เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุก

ฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 
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ข้อ ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

73 จัดทำร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน

วิชาการของสถานศกึษา เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้ 

และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

     

74 ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน 

ด้านวิชาการของสถานศกึษา และแก้ไขปรับปรุง 

     

75 นำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 

ของสถานศกึษาไปสู่การปฏิบัติ 

     

76 ตรวจสอบและประเมินผลการใชร้ะเบียบและแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาและนำไปแก้ไข

ปรับปรุงใหเ้หมาะสมต่อไป 

     

         16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรยีนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 

77 ศกึษา วเิคราะห์ คัดเลือกหนังสอืเรียน กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ต่าง ๆ ที่มคีุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตร

สถานศกึษา 

     

78 จัดทำหนังสอืเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสอื

อ่านประกอบ แบบฝกึหัด ใบงาน ใบความรู้ 

     

79 ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรยีน หนังสอืเสริม

ประสบการณ์หนังสอือ่านประกอบ แบบฝกึหัด ใบงาน 

ใบความรู ้

     

          17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

80 จัดให้มกีาร่วมกันกำหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการ

จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู ้และเทคโนโลยีเพื่อ

การศกึษาของสถานศกึษา 

     

81 พัฒนาบุคลากรในสถานศกึษา ในเรื่องเกี่ยวกับการ

พัฒนาสื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

พร้อมทั้งใหม้ีการจัดตั้งเครือข่ายทางวิชาการชมรม

วิชาการ เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรูข้องสถานศกึษา 
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ข้อ ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

82 พัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศกึษา 

ที่ให้ขอ้เท็จจริงเพื่อสร้างองค์ความรูใ้หม่ ๆ 

     

83 พัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ 

ของสถานศกึษาและชุมชน 

     

84 นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในการจัดหา ผลติ ใช้และพัฒนาสื่อและ

เทคโนโลยีทางการศกึษา 

     

  

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ (IOC) 

ตาราง 57 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผูเ้ช่ียวชาญ การบริหารแบบมีส่วนร่วม  

 ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 

ข้อ

ที ่
การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ระดับความคิดเห็น 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

        1. การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน 

1 

 

 

 

ผูบ้ริหารและครูมกีารแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นซึ่งกันในการ 

กำหนดวัตถุประสงค์ของงาน

ร่วมกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 

 

 

ผูบ้ริหารและครูร่วมกันพิจารณา

ความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์

หรอืเป้าหมาย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 

 

 

ผูบ้ริหารมกีารเปิดโอกาสให้ครู 

มีส่วนร่วมในการจัดทำแผน 

กลยุทธ์ของโรงเรยีน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 

 

 

 

 

ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูมีส่วน

ร่วมในการกำหนดระยะเวลา 

ในการตดิตามตรวจสอบผลการ

ปฏิบัติงานให้ชัดเจน  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

5 

 

 

 

 

ผูบ้ริหารและครูร่วมกันร่วมกัน

ตรวจสอบและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ 

ที่ตัง้ไว้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

6 

 

 

 

ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูมีส่วน

ร่วมในการกำหนดการเริ่มต้น 

วางวัตถุประสงค์ สำหรับการ

ปฏิบัติงานครั้งต่อไป 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 57 (ต่อ) 

ข้อ

ที ่
การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ระดับความคิดเห็น 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

       2. ความยึดมั่นผูกพัน 

7 ผูบ้ริหารมกีารสนับสนุน

ช่วยเหลอืและฝกึอบรมแก่

ครูผูส้อน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

8 ผูบ้ริหารและครูมคีวามรูส้ึกเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

9 ผูบ้ริหารและครูยอมอุทิศกำลัง

กายและกำลังใจ เพื่อปฏิบัติ

ภารกิจขององค์การอย่างเต็มที่  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

10 ผูบ้ริหารและครูทํางานด้วยความ

ตั้งใจ เต็มใจ และคํานึงถึงองค์กร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

11 ผูบ้ริหารร่วมทำงานอย่างใกล้ชิด

กับคณะครู 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

12 ผูบ้ริหารและครูไม่มีความคิด 

ในการโยกย้ายเปลี่ยนงานหรอื 

ลาออก จากโรงเรยีน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

13 ครูมีมส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

ในการดำเนินงานกับผูบ้ริหาร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

14 ผูบ้ริหารและครูยอมรับต่อ

เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ค่านิยม

ขององค์กรมีทัศนคติที่ดีต่อ

องค์กร  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 57 (ต่อ) 

ข้อ

ที ่
การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ระดับความคิดเห็น 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

      3. ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน 

15 สามารถเลือกขั้นตอนและวิธีการ

ที่ใชใ้นการทำงาน ตลอดจนการ

ตัดสินใจ เกี่ยวกับการทำงาน 

ของตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

16 สามารถกำหนดตารางปฏิบัติงาน 

ลำดับของการทำงาน เวลา 

เริ่มตน้และเวลาสิน้สุดของ

กิจกรรมการทำงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

17 กำหนดช่วงเวลาหยุดพักงานและ

ควบคุม อัตราความเร็วของการ

ปฏิบัติงานในด้านการบริหาร 

ได้อย่างอสิระ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

18 มีอสิระในการปฏิบัติงานโดย 

ไม่ถูกควบคุม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

19 มีอสิระในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง

กับงานของตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

20 มีอสิระในการกำหนดวิธีการ

ทำงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

21 สามารถตัดสินใจในงานที่ได้รับ

มอบหมาย ได้อย่างอสิระ ภายใน

ขอบเขตการตัดสินใจที่ได้รับหรอื

ที่มอียู่ โดยไม่พึ่งพาบุคคลอื่นหรอื

อยู่ภายใต้อำนาจ การควบคุม

ของบุคคลอื่น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 57 (ต่อ) 

ข้อ

ที ่
การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ระดับความคิดเห็น 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

      4. การไว้วางใจกัน 

22 มีความรูส้ึกเต็มใจและอยากที่จะ

ทำในสิ่งที่ดีและมีคุณค่าให้กับผูท้ี่

ให้ความไว้วางใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

23 ครูได้รับการมอบหมายงาน

สำคัญจากผูบ้ริหารอยู่เสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

24 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รู 

ได้มสี่วนร่วมในการตัดสินใจ  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

25 ผูบ้ริหารมคีวามเชื่อถือไว้วางใจ

ครูในการปกป้องผลประโยชน์

และไม่เอารัดเอาเปรียบกัน 

ในองค์กร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

26 ผูบ้ริหารยอมรับฟังข้อเสนอแนะ

จากครู 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

27 ผูบ้ริหารและครูมคีวามสม่ำเสมอ

ในการปฏิบัติตนอย่างซื่อสัตย์

และตรงไปตรงมา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

28 ครูได้รับโอกาสจากผู้บริหารให้

รายงานความก้าวหน้าของงาน 

อย่างต่อเนื่องจนงานเสร็จสิ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

29 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูเปิดเผย

ข้อมูลในการพัฒนาการศกึษา

อย่างตรงไปตรงมา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 57 (ต่อ) 

ข้อ

ที ่
การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ระดับความคิดเห็น 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

30 ผูบ้ริหารและครูร่วมกันแก้ไข

ปัญหาตลอดจนความรู้สกึถึง

ความเป็นอิสระในการทำงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

 

ตาราง 58 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผูเ้ช่ียวชาญ ประสิทธิผลงานวิชาการ 

 ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 

ข้อ

ที ่

ประสิทธิผลงานวิชาการ 

ของโรงเรียน 

ระดับความคิดเห็น 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

      1. การพัฒนาหรอืการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ

หลักสูตรท้องถ่ิน 

1 วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้

ท้องถิ่นที่สำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาจัดทำไว้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 วิเคราะห์หลักสูตรสถานศกึษา

เพื่อกำหนดจุดเน้นหรอืประเด็น 

ที่สถานศึกษาหรอืกลุ่มเครือข่าย

ของสถานศกึษาให้ความสำคัญ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 ศกึษาและวิเคราะห์ขอ้มูล

สารสนเทศของสถานศกึษาและ

ชุมชนเพื่อนำมาเป็นข้อมูลจัดทำ

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของ

สถานศกึษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 58 (ต่อ) 

ข้อ

ที ่

ประสิทธิผลงานวิชาการ 

ของโรงเรียน 

ระดับความคิดเห็น 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

      1. การพัฒนาหรอืการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ

หลักสูตรท้องถ่ิน 

4 จัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของ

สถานศกึษาเพื่อนำไปจัดทำ

รายวิชาพืน้ฐานหรอืรายวิชา 

หน่วยการเรียนรู้แผนการจัดการ

เรียนรู้ เพื่อจัดประสบการณ์และ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ให้แก่ผูเ้รียนประเมินผลและ

ปรับปรุง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

      2. การวางแผนงานด้านวิชาการ 

5 วางแผนงานด้านการพัฒนา

หลักสูตรสถานศกึษาการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

6 วางแผนงานด้านการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

7 วางแผนงานด้านการวัดผล

ประเมินผลและการเทียบโอนผล

การเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

        3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

14 ใช้สื่อการเรียนการสอนและแหล่ง

การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

15 จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด 

หอ้งปฏิบัติการต่าง ๆ ใหเ้อื้อต่อ

การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 58 (ต่อ) 

ข้อ

ที ่

ประสิทธิผลงานวิชาการ 

ของโรงเรียน 

ระดับความคิดเห็น 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

        3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

16 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการ

เรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

17 ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศ

ของนักเรียนและช่วยเหลือ 

นักเรียนพิการด้อยโอกาส 

และมีความสามารถพิเศษ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

      4.การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

18 จัดทำหลักสูตรสถานศกึษา 

เป็นของตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

19 สถานศกึษาสามารถจัดทำ

หลักสูตร การจัดกระบวนการ

เรียนรู้การสอนและอื่น ๆ ให้

เหมาะสมกับความสามารถ 

ของนักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

20 คณะกรรมการสถานศกึษา 

ขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ

หลักสูตรสถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

21 มีการนเิทศ ติดตาม ประเมินผล

และปรับปรุงหลักสูตรสถานศกึษา 

และรายงานผลใหส้ำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษารับทราบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 58 (ต่อ) 

ข้อ

ที ่

ประสิทธิผลงานวิชาการ 

ของโรงเรียน 

ระดับความคิดเห็น 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

        5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

22 จัดเนือ้หาสาระและกิจกรรม 

ให้สอดคล้องกับความสนใจ 

และความถนัดของผูเ้รียนโดย

คำนงึถึงความแตกต่างระหว่าง

บุคคล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

23 ฝกึทักษะ กระบวนการคิด การ

จัดการการเผชิญสถานการณ์

และการประยุกต์ความรูม้าใช้

เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

24 จัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้

จากประสบการณ์จริงฝกึ 

การปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น  

ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการ

ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

25 จัดการเรยีนการสอนโดย

ผสมผสานสาระความรู้ดา้น 

ต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน 

รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม

ที่ดงีามและคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

26 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูส้อน

สามารถจัดบรรยากาศ

สภาพแวดล้อมสื่อการเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

27 จัดการเรยีนรู้ให้เกิดขึน้ได้ทุก

เวลาทุกสถานที่ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 58 (ต่อ) 

ข้อ

ที ่

ประสิทธิผลงานวิชาการ 

ของโรงเรียน 

ระดับความคิดเห็น 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

        6. การวัดผล ประเมินผลและดำเนินการเทยีบโอนผลการเรียน 

28 กำหนดระเบียบการวัดและ

ประเมินผลของสถานศกึษา 

ตามหลักสูตรสถานศกึษา 

โดยใหส้อดคล้องกับนโยบาย

ระดับประเทศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

29 จัดทำเอกสารหลักฐานการศกึษา

ให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและ

ประเมินผลของสถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

30 จัดให้มกีารประเมินผลการเรียน

ทุกช่วงช้ันและจัดใหม้ีการซ่อม

เสริมกรณีที่มผีูเ้รียนไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

31 จัดให้มกีารพัฒนาเครื่องมอืใน

การวัดและประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

        7. การวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

32 กำหนดนโยบายและแนวทางการ

ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการเรียนรู้และ

กระบวนการทำงานของนักเรียน 

ครูและผูเ้กี่ยวข้องกับการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

33 พัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้

เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้โดย

ใช้กระบวนการวิจัยเป็นสำคัญ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

34 พัฒนาคุณภาพการศกึษาด้วย

กระบวนการวิจัย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 58 (ต่อ) 

ข้อ

ที ่

ประสิทธิผลงานวิชาการ 

ของโรงเรียน 

ระดับความคิดเห็น 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

        7. การวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

35 รวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจัย

เพื่อการเรียนรูแ้ละพัฒนา

คุณภาพการศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

        8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

36 จัดให้มแีหล่งเรียนรูอ้ย่าง

หลากหลายทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

37 จัดระบบแหล่งการเรยีนรู้ภายใน

โรงเรียนใหเ้อือ้ต่อการจัดการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

38 จัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้

ในท้องถิ่น ให้เอือ้ต่อการจัดการ

เรียนรู้ของผูเ้รียนของสถานศกึษา

ของตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

        9. การนิเทศการศึกษา 

39 สร้างความตระหนักให้แก่ครูและ

ผูเ้กี่ยวข้องใหเ้ข้าใจกระบวนการ

นิเทศภายใน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

40 จัดการนเิทศภายในสถานศึกษา

ให้มคีุณภาพทั่วถึงและต่อเนื่อง

เป็นระบบและกระบวนการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 58 (ต่อ) 

ข้อ

ที ่

ประสิทธิผลงานวิชาการ 

ของโรงเรียน 

ระดับความคิดเห็น 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

        9. การนิเทศการศึกษา 

41 จัดระบบนิเทศภายในสถานศกึษา

ให้เชื่อมโยงกับระบบนิเทศ

การศกึษาของสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

42 ทำงานร่วมกันที่ใชเ้หตุผลการ

นิเทศเป็นการพัฒนาปรับปรุง 

วิธีการทำงานของแต่ละบุคคลให้

มีคุณภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

        10. การแนะแนว 

43 กำหนดนโยบายการจัดการศกึษา

ที่มกีารแนะแนวเป็นองค์ประกอบ

สำคัญ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

44 จัดระบบงานและโครงสร้าง

องค์กรแนวและดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนของสถานศกึษาให้

ชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

45 สร้างความตระหนักใหค้รูทุกคน

เห็นคุณค่าของการแนะแนวและ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

46 ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับ

ความรูเ้พิ่มเติมในเรื่องจิตวิทยา

และการแนะแนวและดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 58 (ต่อ) 

ข้อ

ที ่

ประสิทธิผลงานวิชาการ 

ของโรงเรียน 

ระดับความคิดเห็น 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

      10. การแนะแนว 

47 คัดเลือกบุคลากรที่มคีวามรู้

ความสามารถและบุคลิกภาพที่

เหมาะสม ทำหน้าที่กำกับดูแล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

48 ดูแล กำกับ นิเทศ ตดิตามและ

สนับสนุนการดำเนินงาน 

แนะแนวและดูแลช่วยเหลอื

นักเรียนอย่างมีระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

49 ส่งเสริมความร่วมมือและความ

เข้าใจอันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง

และชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

50 ประสานงานด้านการแนะแนว 

ระหว่างสถานศกึษา องค์กร

ภาครัฐและเอกชน บ้าน  

ศาสนสถาน ชุมชน ในลักษณะ

เครือข่ายการแนะแนว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

51 มีการเชื่อมโยงระบบแนะแนวและ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

      11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

52 กำหนดมาตรฐานการศกึษา

เพิ่มเติมของสถานศกึษาให้ 

สอดคล้องกับมาตรฐาน

การศกึษาชาติ มาตรฐาน

การศกึษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐาน

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

และความตอ้งการของชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 



269 

 

ตาราง 58 (ต่อ) 

ข้อ

ที ่

ประสิทธิผลงานวิชาการ 

ของโรงเรียน 

ระดับความคิดเห็น 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

      11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

53 จัดระบบบริหารและ

สารสนเทศโดยจัดโครงสร้าง

การบริหารที่เอื้อต่อการพัฒนา

งานและการสร้างระบบประกัน

คุณภาพภายใน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

54 จัดทำแผนพัฒนาสถานศกึษา 

ที่มุ่งเน้นคุณภาพการศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

55 ดำเนนิการตามแผนพัฒนา

สถานศกึษาในการดำเนิน

โครงการ และกิจกรรม

สถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

56 ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ

การศกึษา โดยดำเนินการอย่าง

จรงิจังต่อเนื่องด้วยการ

สนับสนุนให้ครู ผูป้กครองและ

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

57 ประเมินคุณภาพการศกึษา

ภายในสถานศกึษา ตาม

มาตรฐานที่กำหนดเพื่อรองรับ

การประเมนิคุณภาพภายนอก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

58 จัดทำรายงานคุณภาพ

การศกึษาประจำปี (SAR) และ

สรุปรายงานประจำปี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 58 (ต่อ) 

ข้อ

ที ่

ประสิทธิผลงานวิชาการ 

ของโรงเรียน 

ระดับความคิดเห็น 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

      12. การส่งเสรมิชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

59 จัดกระบวนการเรียนรูร้่วมกับ

บุคคล ครอบครัว ชุมชน 

องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร

เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน

ศาสนาสถานประกอบการและ

สถาบันอื่น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

60 ส่งเสริมความเข้มแข็งของ

ชุมชนโดยการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ภายในชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

61 ส่งเสริมใหชุ้มชนมีการจัด

การศกึษาอบรม มกีารแสวงหา

ความรูข้้อมูล ข่าวสารและรู้จัก

เลือกสรรภูมปิัญญาและ

วิทยาการต่าง ๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

62 พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับ

สภาพปัญหา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

      13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 

63 ระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา 

ตลอดจนวิทยากรภายนอกและ

ภูมปิัญญาท้องถิ่น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

64 เสริมสรา้งความสัมพันธ์

ระหว่างสถานศกึษากับชุมชน 

ตลอดจนประสานงานกับ

องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

 



271 

 

ตาราง 58 (ต่อ) 

ข้อ
ที ่

ประสิทธิผลงานวิชาการ 
ของโรงเรียน 

ระดับความคิดเห็น 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

      13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 

65 ให้บริการด้านวิชาการที่

สามารถเชื่อมโยงหรอื

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับ

แหล่งวิชาการในที่อื่น ๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

66 จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อ

ส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับศษิย์เก่า 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

        14. การส่งเสรมิและสนับสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร   

        หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

67 การประชาสัมพันธ์สร้างความ
เข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธใิน

การจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

68 ร่วมกันกับต่างองค์กรในการจัด
การศกึษาและใช้ทรัพยากร

ร่วมกันใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด

แก่ผูเ้รียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

69 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน

บุคคลและสถาบันสังคมอื่น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

70 ช่วยเหลอืทางด้านวิชาการตาม

ความเหมาะสมและจำเป็น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

71 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

ทั้งด้านคุณภาพ และปริมาณ

เพื่อการเรียนรูต้ลอดชีวติอย่าง
มปีระสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 58 (ต่อ) 

ข้อ
ที ่

ประสิทธิผลงานวิชาการ 
ของโรงเรียน 

ระดับความคิดเห็น 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 
        15. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกบังานด้านวิชาการ 

        ของสถานศึกษา 

72 ศกึษาและวิเคราะห์ระเบียบ

และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับงาน
ด้านวิชาการของสถานศกึษา 

เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้

และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

73 จัดทำร่างระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ

ของสถานศกึษา เพื่อให้ผูท้ี่

เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้ และถือ
ปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

74 ตรวจสอบร่างระเบียบและแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ
ของสถานศกึษา และแก้ไข

ปรับปรุง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

75 นำระเบียบและแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ 

สถานศกึษาไปสู่การปฏิบัติ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

76 ตรวจสอบและประเมินผลการ 
ใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ

สถานศกึษาและนำไปแก้ไข
ปรับปรุงใหเ้หมาะสมต่อไป 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 58 (ต่อ) 

ข้อ
ที ่

ประสิทธิผลงานวิชาการ 
ของโรงเรียน 

ระดับความคิดเห็น 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 
        16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรยีนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 

77 ศกึษา วเิคราะห์ คัดเลือก
หนังสือเรยีน กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ต่าง ๆ ที่มคีุณภาพ

สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

78 จัดทำหนังสอืเรียน หนังสือ

เสริมประสบการณ์ หนังสอื

อ่านประกอบ แบบฝกึหัด  
ใบงาน ใบความรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

79 ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือ

เรียน หนังสือเสริม
ประสบการณ์หนังสอือ่าน

ประกอบ แบบฝกึหัด ใบงาน 

ใบความรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

        17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

80 จัดให้มกีาร่วมกันกำหนด

นโยบาย วางแผนในเรื่องการ
จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู ้

และเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

ของสถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

81 พัฒนาบุคลากรในสถานศกึษา 
ในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ

การเรียนรู ้และเทคโนโลยีเพื่อ

การศกึษา พร้อมทั้งให้มีการ
จัดตัง้เครือข่ายทางวิชาการ

ชมรมวิชาการ เพื่อเป็นแหล่ง

การเรียนรูข้องสถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 58 (ต่อ) 

ข้อ
ที ่

ประสิทธิผลงานวิชาการ 
ของโรงเรียน 

ระดับความคิดเห็น 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 
        16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรยีนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 

77 ศกึษา วเิคราะห์ คัดเลือก
หนังสือเรยีน กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ต่าง ๆ ที่มคีุณภาพ

สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

82 พัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา โดยมุ่งเนน้การ

พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ที่ให้ขอ้เท็จจริง

เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

83 พัฒนาห้องสมุดของ

สถานศกึษาให้เป็นแหล่งการ

เรียนรูข้องสถานศกึษาและ

ชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

      17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

84 นิเทศ ติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติงานของบุคลากร 

ในการจัดหา ผลติ ใช้และ

พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก จ 

คำอำนาจจำแนก และความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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ตาราง 59  ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายข้อ (r) และค่าความเชื่อมั่นของ 

              แบบสอบถาม ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

 การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 
 

การบรหิารแบบมีส่วนร่วม ข้อ ค่าอำนาจจำแนก 

(r) 

1. การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน 1 .935 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .945 2 .936 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ 3 .939 

อยู่ระหว่าง .935 - .943 4 .943 

 5 .939 

 6 .939 

2. ความยึดมั่นผูกพัน 7 .925 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .936 8 .926 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ  9 .930 

อยู่ระหว่าง .925 - 10 .929 

 11 .930 

 12 .939 

 13 .929 

 14 .931 

3. ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน 15 .955 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .956 16 .951 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ  17 .952 

อยู่ระหว่าง .949 - .955 18 .951 

 19 .949 

 20 .949 

 21 .950 
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ตาราง 59 (ต่อ) 

การบรหิารแบบมีส่วนร่วม ข้อ ค่าอำนาจจำแนก 

(r) 

4. การไว้วางใจกัน 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .970 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ 

อยู่ระหว่าง .964 - .970 

22 .967 

23 .970 

24 .968 

25 .966 

26 .966 

27 .964 

 28 .967 

 29 .967 

 30 .967 

ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหาร เท่ากับ .984 

 จากตาราง xx พบว่า ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายข้อ (r) มคี่าอยู่ 

ระหว่าง .925 - .970 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.23 หมดทุกข้อ และค่าความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วม เท่ากับ .985 ซึ่งแยกเป็นรายด้าน

ได้ ดังนี้ 

  1. การต้ังเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 

.945 

  2. ความยึดมั่นผูกพัน ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .936 

  3. ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน ค่าความเชื่อม่ันรายด้าน

เท่ากับ .956 

  4. การไว้วางใจกัน ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .970 
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ตาราง 60 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายข้อ (r) และค่าความเชื่อมั่นของ 

              แบบสอบถาม ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

 การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 
 

ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน ข้อ ค่าอำนาจจำแนก 

1. การพัฒนาหรอืการดำเนินการเกี่ยวกับการ 

ให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .940 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ 

อยู่ระหว่าง .928 - .954 

1 .933 

2 .928 

3 .926 

4 .954 

2. การวางแผนงานด้านวิชาการ 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .946 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ 

อยู่ระหว่าง .933 – .948 

5 .933 

6 .936 

7 .937 

8 .941 

9 .948 

 10 .944 

3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .947 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ 

อยู่ระหว่าง .938 - .946  

11 .943 

12 .946 

13 .942 

14 .938 

15 .945 

16 .934 

17 .938 

4.การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .919 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ 

ระหว่าง .900 - .922 

18 .902 

19 .900 

20 .915 

21 .922 
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ตาราง 60 (ต่อ) 

ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน ข้อ ค่าอำนาจจำแนก 

5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 22 .955 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .952 23 .948 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .941 - .955 24 .943 

 25 .950 

26 .943 

27 .941 

6. การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบ

โอนผลการเรียน 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .961 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ 

อยู่ระหว่าง .952 - .958  

28 .958 

29 .952 

30 .957 

31 .956 

7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ในสถานศึกษา 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .973 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .961 - .979 

32 .968 

33 .961 

34 .979 

35 .967 

8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .968 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ 

อยู่ระหว่าง .963 - .967  

36 .963 

37 .965 

38 .967 

9. การนิเทศการศึกษา 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .948 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .931 - .955 

39 .955 

40 .939 

41 .931 

42 .941 
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ตาราง 60 (ต่อ) 

ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน ข้อ ค่าอำนาจจำแนก 

10. การแนะแนว 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .965 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ 

อยู่ระหว่าง .960 - .966  

43 .963 

44 .963 

45 .960 

46 .960 

47 .961 

 48 .960 

 49 .963 

 50 .966 

 51 .962 

11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 52 .941 

และมาตรฐานการศึกษา 53 .921 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .937 54 .930 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .921 - .941 55 .928 

 56 .930 

 57 .930 

 58 .936 

12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง

วิชาการ 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .946 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .928 - .951 

59 .938 

60 .942 

61 .928 

62 .951 

13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนา

วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .972 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ 

อยู่ระหว่าง .960 - .979 

63 .979 

64 .960 

65 .963 

66 .970 
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ตาราง 60 (ต่อ) 

ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน ข้อ ค่าอำนาจจำแนก 

14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวชิาการแก่

บุคคลครอบครัว องค์กรหน่วยงาน สถาน

ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .952 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .941 - .958 

67 .943 

68 .941 

69 .958 

70 .941 

71 .946 

15. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 

งานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .960 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ 

อยู่ระหว่าง .949 - .966 

72 .966 

73 .950 

74 .949 

75 .957 

76 .950 

16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรยีนเพื่อใช้ 

ในสถานศึกษา 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .970 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .960- .972 

77 .970 

78 .960 

79 .972 

17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 80 .950 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .956 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ 

อยู่ระหว่าง .943 - .956 

81 .955 

82 .943 

83 .956 

84 .946 

ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน เท่ากับ 

.995 
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 จากตาราง xx พบว่า ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายข้อ (r) มคี่าอยู่ 

ระหว่าง .921 - .979 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.23 หมดทุกข้อ และค่าความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน เท่ากับ .995 ซึ่งแยกเป็นราย

ด้านได้ ดังนี้ 

  1. การพัฒนาหรอืการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ

หลักสูตรท้องถิ่น ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .940 

  2. การวางแผนงานด้านวิชาการ ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .964 

  3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 

.947 

  4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 

.919 

  5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .952 

  6. การวดัผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ค่าความ

เชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .961 

  7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา ค่าความเชื่อมั่นราย

ด้านเท่ากับ .973 

  8. การพัฒนาและส่งเสริมใหม้ีแหล่งเรียนรู้ ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 

.968 

  9. การนเิทศการศกึษา ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .948 

  10. การแนะแนว ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .965 

  11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .937 

  12. การส่งเสริมชุมชนให้มคีวามเข้มแข็งทางวิชาการ ค่าความเช่ือมั่น 

รายด้านเท่ากับ .964 

  13. การประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษาและ

องค์กรอื่นค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .972  

  14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 

หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ค่าความเชื่อมั่นรายด้าน

เท่ากับ .952 
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  15. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ

สถานศกึษา ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .960 

  16. การคัดเลือกหนังสอื แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศกึษา ค่าความเชื่อมั่น

รายด้านเท่ากับ .970 

  17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา ค่าความเชื่อมั่นรายด้าน

เท่ากับ .956 
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ภาคผนวก ฉ 

ตัวอย่างการวเิคราะห์ผล 

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปมาลงในตาราง 
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ภาคผนวก ช  

แบบสัมภาษณ์แนวทางในการพัฒนา 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาปัจจัยการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลตอ่ประสิทธิผลงานวชิาการของโรงเรยีน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาอุดรธาน ีเขต 3 

**************************** 

 

ข้อมูลทั่วไป 

 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์.................................................................................................. 

 ตำแหน่ง.......................................................................................................... 

  สถานที่ทำงาน................................................................................................. 

 สัมภาษณ์เมื่อวันที่........................................................................................... 

 สถานที่สัมภาษณ์............................................................................................. 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

1. ท่านมีแนวทางการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านการตั้งเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ร่วมกัน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียนอย่างไร 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. ท่านมแีนวทางการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านความยึดมัน่ผูกพันที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียนอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ท่านมีแนวทางการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านความเป็นอิสระต่อความ

รับผิดชอบในงาน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียนอย่างไร

 ……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. ท่านมีแนวทางการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านการไว้วางใจกันที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียนอย่างไร

 …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ซ 

ภาพประกอบการวิจัย 
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ภาพประกอบ 2 สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์ 

  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตร

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา    

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 สัมภาษณ์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล 

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญา

  ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
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ภาพประกอบ 4 สัมภาษณ์ ดร.ศรนีวล ศรีหริ่ง ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 

      หนองแหว้โนนศร ีสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 

    อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5 สัมภาษณ์ นายณัฐวุฒิ ไชยมหา ผูอ้ำนวยการโรงเรียนคำสง่าประชาสรรค์ 

  สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรานี เขต 3 อำเภอบ้านดุง  

  จังหวัดอุดรธานี 
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ภาพประกอบ 6 สัมภาษณ์ นายรณฤทธิ์ นาผล ผูอ้ำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองเม็ก  

  สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 อำเภอหนองหาน 

  จังหวัดอุดรธานี 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 7 สัมภาษณ์ นายชวลิต นามโยธา ศกึษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  

    สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา เขต 3 
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ภาพประกอบ 8 สัมภาษณ์ นางสาววรรษพร แสงโยจารย์ ศกึษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  

            สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา เขต 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 9 สัมภาษณ์ นางสาวจิณณ์ธิตา มีคุณ ชำนาญการพิเศษ  

  โรงเรียนหนองหานวิทยา สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 20 

  อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
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ภาพประกอบ 10 สัมภาษณ์นายอภิชาติ จันทร์สรวย ครูชำนาญการพิเศษ  

    โรงเรียนชุมชนวังทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธาน ี

    เขต 3 อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 11 สัมภาษณ์ จ่าสิบโท กิตปกรณ์ พึ่มกุล ครูชำนาญการพิเศษ  

   โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

   ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 



 

 

 

 

 

 

 

ประวัติย่อของผู้วจิัย 
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ประวัติย่อของผู้วจิัย 

ชื่อ-สกุล       นายไชยา  หานุภาพ 

วัน เดือน ปี เกิด     วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2536 

ภูมลิำเนา       อุดรธานี 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    บ้านเลขที่ 257 หมู่ 1 ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง  

       จังหวัดอุดรธานี 41190 

ตำแหน่งปัจจุบัน     ครู 

สถานที่ทำงาน      โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด  

       อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130 

ประวัติการศกึษา 

 พ.ศ. 2548   ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านวังทอง อำเภอบ้านดุง 

       จังหวัดอุดรธานี 

 พ.ศ. 2551   ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านวังทอง อำเภอบ้านดุง 

       จังหวัดอุดรธานี 

 พ.ศ. 2554   ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา อำเภอบ้านดุง 

       จังหวัดอุดรธานี 

 พ.ศ. 2560   ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

           มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 พ.ศ. 2564   ครุศาสตรมหาบัณฑติ (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประวัติการทำงาน 

 เริ่มบรรจุรับราชการตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

 พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 
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